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Vaday Andrea - Szabó Antal 

Salgótarján, Bevásárlóközpont -
többkorszakú régészeti le lőhely 

(Előzetes jelentés II) 

A 2007-es próbaásatást1 követően 2008-ban, az építést 
megelőző feltárás során újabb 1189 objektumot tártunk 
fel. 2 Az egykori bolgárkertészet különböző épületei, be
tonozási munkái, talajművelése, mélyebb gyökérzetű 
növényzete (fák és bokrok) és ágyásai erősen megboly
gatták a lelóbelyet. A Szánas-pataktól É-ra fekvő felületen 
négy épület (I/ A-I/B, II, III) feküdt.3 Az I/ A lakóépület 
alapfalain belül a pince ásásakor a régészeti szinteket és 
objektumokat teljesen megsemmisítették. Késóob- rész
ben a pincét fedve, annak területét is beépítve - épült , 
meg az I/B lakóépület, amelynek E-i oldalán - nem köz-
vetlenül az újabb épület közepén - volt az egykori bejá
rata, egy betonlépcsővel.4 Az I/ B lakóépületet már nem 
pincézték alá, mert a korábbi, I/ A épület pincéjét hasz
nálták. 5 Az I/B épületen belül, az alapfalak között - rész
ben bolygatott - különböző korú régészeti objektumok 
kerültek elő. Az alapfalat több helyen ráépítették a késő 
bronzkori sírokra (2. kép 1.). Az I/ B épülethez csatlakoz-, 
va késóob E-on az udvar nagyobb felületét lebetonozták.6 

Az I. épülettó1 ÉK-re egy újabb, nagyobb, téglalap alakú 
alapozás falai rajzolódtak ki (II. épület) a K felé lejtő fe
lületen. Az említett udvar rosszabb minőségű, vékonyabb 
betonozása a II. épület Ny-i faláig ért, jelezve, hogy az 

, 
1 Ld.: GusA-VADAY 2007. Asatásvezető: Vaday Andrea, konzulens: 

Guba Szilvia, munkatárs: Szabó Antal. 
2 Itt mondunk köszönetet az ásatáson dolgozó kollegáknak: Hancz 

Erikának, Parditka Györgyinek, Solti Juditnak, Szeverényi Vajk
nak, valamint az egyetemi hallgatóknak példás munkájukért: 
Domonkos Dórának, Czigány Dávidnak, Deák Ferencnek, Klein 
Erzsébetnek, Martinschich Balázsnak, Rikker Balázsnak, Samu 
Leventének, Zsonda Márknak (PTE), Fejér Eszternek, S.réter Kin
gának, Schwarz Dávidnak, Szakos Évának (ELTE) és két kanadai 
egyetemistának: Sarah Gillesnek és Tasia Bulgernek. A geodéziai 
felmérést Nicklas Lar$sonnak köszönjük. A csonttárgyak fény
képeiért itt is köszönetet mondunk Dénes Fanninak (MTA RI) . 
A többi fénykép a szerzó'k munkája. A feltárás anyagának lel
tározása folyamatban a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban 
(KFM. a 2009.1. vezető számon). 

3 A 2007-es próbafeltárás megkezdésekor már csak romhalmazok 
jelezték egykori létüket. 2008-ban a megelőző feltárás kezdetén 
a romok eltakarítása után rajzolódtak ki csak a felmenő falak 
csonkjai és az alapozások. 

4 A lépcső is megsemmisítette a régészeti szinteket, utalva arra, 
hogy az egykori 1. épületnek is itt lehetett a bejárata, amelyet 
szintén mélyebben alapoztak meg. 

5 2007-ben az egyik idős bolgárkertész meglátogatta az ásatást. 
Elmondása szerint az I/ B épületet a kamaszkorában emelték, az 
1940-es évek táján, és az alapozás ásásakor vörös „halottégetó"' 
kemencét találtak. Feltehetően ennek a kemencének megmaradt 
alsó részét tártuk fel az I/B épületen belül 

6 Ezt a betonréteget bontottuk fel a 2007-es próbafeltárás során, 
feltárva az alatta részben sérült régészeti szinteket. 
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Andrea Vaday - Antal Szabó 

Salgótarján, Shopping centre -
multiperiod archaeological site 

(Preliminary report II) 

Following the test excavation in 2007 ,1 further 1189 
features were uncovered during the investment-led 
excavation in 2008.2 The various buildings, concrete 
constructions, cultivation, deep-rooted vegetations 
(trees and bushes) and planting beds of the former 
market-garden seriously disturbed the site. Four build
ings (I/ A-I/B, II, III) stood on the surface north of 
Szánas streamlet.3 The archaeological levels and fea
tures were completely destroyed at the digging of the 
cellar within the foundation walls ofhouse I/ A. House 
I/ B was later built partly over the cellar. Its entrance 
with a concrete step was on the northern side, not 
exactly in the middle of the new building.4 No cellar 
was dug under dwelling I/ B: the cellar of the former 
building I/ A was used. 5 Partl y disturbed archaeological 
features of various periods were found within the 
foundation walls in building I/ B. At a few places, the 
foundation walls were raised over late Bronze Age 
graves (Fig. 2.1) . Later, a large part of the yard was 
covered with concrete in the north, next to the build
ing.6 The walls of another large, oblong-shaped founda
tion appeared NE of building I (building II) on the 
eastwards slanting surface. The lower quality, thinner 
concrete layer of the above-mentioned yard extended 

1 See: GusA-VADAY 2007. Excavation director: Andrea Vaday, 
consultant: Szilvia Guba, collaborator: Antal Szabó 

2 We would like to express our gratitude to the colleagues who took 
partin the excavation: Erika Hancz, Györgyi Parditka, Judit Solti, 
Vajk Szeverényi and also to Dóra Domonkos, Dávid Czigány, 
Ferenc Deák, Erzsébet Klein, Balázs Martinschich, Balázs Rikker, 
Levente Samu, Márk Zsonda (PTE), Eszter Fejér Kinga, Sréter, 
Dávid Schwarz, Éva Szakos (ELTE) university students for their 
exemplary work and Sarah Gilles and Tasia Bulger university 
students from Canada. W e are also grateful to Nicklas Larsson 
for the geodetic survey. 1 am grateful to Fanni Dénes (MTA RI) 
for the photos of the bone objects. The rest of the photos were 
taken by the authors. The material of the excavation is being 
taken into inventory (KFM entry no. 2009.1) 

3 Only heaps of ruins marked their existence at the start of the test 
excavation in 2007. At the start of the investment-led excavation 
in 2008, the remains of the vertical walls and the foundations 
appeared after the ruins had been cleared away. 

4 The step also destroyed the archaeological levels, although the 
entrance of the former building 1 could be at the same place, 
and it also had a deeper foundation. 

5 ln 2007, an old gardener visited the excavation. He told us that 
building I/B had been built in his youth in the 1940's, and a 
red „cremation" kiln had been found during the digging of the 
foundation. Probably the preserved lower part of this kiln was 
uncovered inside building I/ B. 

6 This concrete layer was cleared away during the test excavation 
in 2007 and the partly disturbed archaeological levels were 
uncovered under it. 
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udvart késóbb betonozták le. 7 A II. épület K-i falának 
alapozása már csak nyomokban volt meg.8 A alapfalakon 
belül, illetve részben alattuk jelentkeztek a nagymérték
ben bolygatott késő bronzkori sírok. Itt már sem közép
kori, sem császárkori objektum nem volt. A III. épület a , 
feltárási felület EK-i részén feküdt. Mélyen leásták, bel-
sejében már sen1miféle régészeti objektum nem maradt 
meg. Bizonyos, hogy a falazása késóbbi a fentebb említett 
épületeknél. A III. épület D-i falához szorosan csatlakozott 
egy meszelt falú, földbe ásott WC. Ez határolta a 2007-es 
próbafeltárásunk B/ I/ B árokszelvényét is.9 A felület K-i 
részén egy betongyűrűs kút és egy kisebb derítő volt. 
A derítő csővezetéke az I/ A épülethez vezetett. Végül az 
utolsó építmény egy másik, nagyméretű derítő volt, az 
I/ A-I/B épülettó1 D-re, a Szánas-patak közelében. Ez a 
derítő a magasabb Ny-i, és alacsonyabban fekvő K-i rész 
között feküdt.10 A derítőt vascső kötötte össze az I/B 
épülettel, másik vezetéke a Szánas-patakba futott, részben 
átvágva a patak és a derítő között fekvő császárkori 482. 
sz. házat. Egészségügyi szempontból a nagyobb derítőt 
csak a biztonsági zónán kívül tudtuk a feltáráson megkö
zelíteni.11 A felületen még több jelenkori vas csővezeték 
keskenyebb beásása bolygatta meg az objektumokat. 
Ugyancsak mélyen tönkretette a régészeti szinteket a 
sárga, homokos, sóderes feltöltésű városi gázvezeték a 
feltárási felület Ny-i szélén (1. kép). 12 

A bolgárkertészet és a kertész háza már Hillebrand 
Jenő és Dornyay Béla közleményeiben is szerepelt. Mivel 
az egykori feltárásokról nincs pontos felmérés vagy fotó, 
fontos volt az évtizedek során keletkezett épületek azo
nosítása, hogy a korábbi ásatások sírjait pontosabban el 
lehessen helyezni a temetőn belül. A fenti terepi megfi
gyelések alapján az I/ A alápincézett épület lehetett az a 
kertészház, amelyre a publikációk is utalnak. 

Hillebrand Jenő „összesen 221 érintetlen" sírt tárt fel 
és vitt be a Magyar Nemzeti Múzeumba.13 Dornyay Béla 
megemlítette, hogy az anyag egy részét Hillebrand Jenő 

7 Ez jelezte, hogy a III. épület vagy az I/ A lakóépülettel egykorú, 
vagy annál késó'bbi, de az udvar betonozásánál korábbi. 

8 Ez tanúsította, hogy az egykori felszín - az ásatás idején doku
mentálthoz képest - K-en tovább mosódott és kopott le, legalább 
20 cm-rel mélyebbre, mint a II. épület alapozása idején. 

9 A 2007-es próbafeltáráskor még a fa deszkái is látszottak. 
10 A 2007-es feltáráskor még látszottak a beló1e kiemelkedő szel

lőzőcsövek. 
11 A derítő (2) biztonsági zónáját tüntettük fel az 1. képen. 
12 Két helyen a felső részét vágtuk át, az átvágásból előkerült késő 

bronzkori, császárkori és Árpád-kori leletek utaltak a megsem-
1nisült objektumokra. 

13 Hillebrand Jenő először 1926 áprilisában 75 1n2-en 40 sírt tárt 
fel, ezek 1/3-a bolygatott volt. Ez a fedettségnél azt jelenti, hogy 
átlagban kb. 2 m2-re jutott egy sír. HILLEBRAND 1923-26, 63. Ezt 
követően 1927-ben két alkalommal, április 10-i7. között, illetve 
október 2-io. között folytatott ásatást (HILLEBRAND 1929, 35.), 
azaz - ha feltételezzük, hogy vasárnap is dolgoztak - összesen 16 
nap volt az 1927-es feltárás. Ha feltételezzük, hogy a bolygatott 
sírokat is bevitte az előző évben, akkor 1927-ben 181 sírt tárt fel, 
azaz naponta 11-i2 sírt bontottak ki. Kérdéses ezután, hogy a 
sírok rajzi dokumentálására maradt-e ideje egyáltalán! 
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to the western wall of building II indicating that the 
yard was only later covered with concrctc.7 Only 
traces of the foundation of the eastern wall or building 
II were preserved.8 The largely disturbed latc Bronze 
Age graves appeared inside the foundation walls and 
partly u nder them. Neither m edieval nor I1nperial 
period features were found here. Building III had stood 
in the NE part of the excavation territory. It was dug 
deep, and no archaeological feature was preserved 
inside it. Its walls were cer tainly younger than the 
above described buildings. A closet with a shaft and 
whitewashed walls was built against the southern wall 
of building III. This bordered cu tting B/ I/ B of the test 
excavation in 2007 .9 A well with concrete lining and a 
smaller clarifier were found in the eastern part of the 
territory. The pipe of the clarifier led to building I/ A. 
Finally, the last construction was another large clari
fier south of building I/ A-I/ B near Szánas streamlet. 
This clarifier lay between the higher western and the 
lower eastern parts.10 An iron pipe connected the 
clarifier with building I/ B, while another pipe ran into 
Szánas streamlet, which partly intersected house no. 
482 of the Imperial period between the streamlet and 
the clarifier. Due to hygienic aspects, a security zone 
had to be left at the large clarifier during the excava
tion.11 The trench es of a few more modern pipes also 
disturbed the features. The gas pipe laid in a yellow 
sandy, gravely filling also deeply disturbed the ar
chaeological levels at the western edge of the excava
tion surface12 (Fig. 1). 

The market-garden and the gardener's house were 
already mentioned in Jenő Hillebrand's and Béla Dor
nyay's publications. As no exact survey and photo has 
been preserved from the farmer excavations, the iden
tification of the buildings was especially important. This 
enabled that we could exactly locate within the cemetery 
the graves uncovered during farmer excavations. Ac
cording to on spot observations, building I/ A with the 
cellar could be the gardener's house mentioned in the 
pu blications. 

Jenő Hillebrand uncovered and transported into 
the Hungarian National Museum "221 intact" graves "in 

7 This meant that building 111 was either contemporary to or 
younger ~han building I/ A, but it was older than the concrete 
Jayer of the yard. 

8 It proved that the one-time surface was eroded by at least 20 
cin from the time of the foundation of building II, at least 
regarding the levei that was documcnted during the excava
tton. 

9 Even the planks could be seen at the test excavation in 2007. 
10 The air pipes could still be seen rising from it at the excavation 

111 2007 
11 The security zone at the clarifier (2) is 1narked infig. 1. 
12 The upper part was intersected at two places. The late Bronze 

Age, Imperial period and Árpádian period finds fou nd in them 
indicated the perished features. 
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elajándékozta.14 Hillebrand fogalmazásából az „érintetlen" 
kifejezés használata miatt kérdés, hogy mi történt az 
ásatási felületén előkerült bolygatott sírok anyagával. 
Emiatt feltételeztük, hogy a bolygatott sírok anyagát - vagy 
legalább azt a részét, amit nem ajándékozott el15 - vissza
hajították a szelvényekbe. A fentebb említett I/ A épülettó1 , , 
EENy-ra, a vasút felé vezető - Hillebrand által is említett 
- ösvény közelében, a városi gázvezetéktó1 bolygatott két 
négyszögletes objektumrész, illetve közelükben egy har
madik - ugyancsak szögletes - meredek falú objektum 
került elő: 315„ 481. és 493. objektumok. Feltehetően ezek 
az objektumok lehettek Hillebrand - a térképvázlaton 
„+++" jelölt - szelvényei (16. kép 1-7.)16, ugyanis betölté
sükben jelenkori hulladékkal17 keverten meglehetősen sok 
- össze nem tartozó - bronzkori edénytöredék is volt 
különböző mélységben (16. kép 5-7.). A visszahajításra 
utal többek között egy régi törésű bronzkori urna alsó 
része, amelyben még a hamvak is megvoltak (16. kép 4.). 

A feltárási felületen nem volt egységes a felszín 
talaja.18 Déli szélét a Szánas- vagy Karancs-patak jelen
kori, szabályozott medre határolta, míg K-en az ugyan
csak szabályozott Tarján-patak folyik.19 A Szánas-patak 
egykori medre jóval szélesebb volt a mainál, ennek 
feltöltődése fekete, agyagos, kevert, amelyben több , 
helyen lemosódott bronzkori, császárkori és Arpád-ko-
ri leletek feküdtek rendszertelenül, különböző mélység
ben.20 A patak természetes feltöltődése, feliszapolódása 
kirajzolta az egykori mederszélességet. A patakmedret 
az egykori, pleisztocén korú nagyobb kavicsos felület , 
határolta E-on, amelynek a partját is meg lehetett figyel-
ni. Itt a kavicsréteg a feltárási felület K-i részén húzódó 
másik ős-patakágy partján ért véget.21 A Tarján-patak 
egykori medrének feltöltődése színében és állagában 
hasonló volt a Szánas-patakéhoz, avval a különbséggel, 
hogy csak gyéren fordult elő benne régészeti, jelenkori 
leletekkel kevert anyag. A Tarján-patak ősmedrének 
Ny-i széle a történeti időkre már részben kiszáradt. 

14 DoRNYAY B.: Salgótarján és környéke őskorához (Sur l' áge pré
historique de Salgótarján et de ses environs) Salgótarján, 1926. 9. 

15 Hillebrand Jenő nem említi, hogy a bolygatott sírok anyagával 
mi történt. A lelónely korábbi közléseiró1 Id. részletesebben: 
GuBA-V ADAY 2007, 11-12. 

16 HILLEBRAND 1923-26, 1. kép térképvázlata. 
17 Tintásüveg, kék üveg petróleumlámpa aljának és cilinde

rének töredéke és egy 1907-es kiadású váltópénz (Előlap: 
K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE, az Osztrák Császár
ság kiscímere körül. Hátlap: tölgykoszorúban értékjelzés aláhúz
va, alatta verési évszám) és egy 2 filléres - utóbbi a munkások 
kezén elkallódott - került elő beló1e. 

18 Itt is köszönetet mondunk Sümegi Pálnak a talajfúrásokért és a 
geológiai 1neghatározásokért. 

19 A 2007-es feltárás során a terület K-i része régészetileg intaktnak 
bizonyult, így ennek megfelelően jelöltük ki a megelőző feltárás 
helyszínét. 

20 A patak lemosódásos üledékes részének alján Árpád-kori és je
lenkori anyag fölött(!) került elő bronzkori és császárkori anyag. 

21 Ezt a szomszédos TESCO építését megelőző feltárás során is 
dokumentálni lehetett. Ma ettó1 sokkal keletebbre található a 
mederkorrekciós Tarján-patak. 
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total".13 Béla Dornyay mentioned that Jenő Hillebrand 
had given away a part of the material as presents.14 

Starting from Hillebrand's word "intact" it is not clear 
what happened to the materials of the disturbed graves 
found on the excavation surface. We supposed that the 
materials of the disturbed graves, or at least the items 
that he had not given away as gifts,15 were thrown back 
into the cuttings. Two quadrangular feature fragments 
and a third also · quadrangular one with steep sides 
(features nos. 315, 481 and 493) were found NNW of 
the above-mentioned building I/ A next to the dirt road 
leading to the railway, which Hillebrand had also men
tioned. The former two features were disturbed by the 
gas pipe. Probably these features were Hillebrand's cut
tings marked by "+++" in the map16 (Fig. 16. 1-7) since 
many not fitting Bronze Age shards mixed with modern 
refuse17 were uncovered in various depths (Fig. 16. 5-7). 
The lower part of a Bronze Age urn with an old fracture 
surface and with ashes in it confirms that the finds were 
thrown back (Fig. 16. 4). 

The soil was not uniform on the excavation surface.18 

The modern regulated bed of the Szánas or Karancs 
streamletis the southern border, while the also regulated 
Tarján streamlet flows in the east.19 The one-time bed of 
Szánas streamlet was much broader than the present one. 
Its filling is a mixed, clayey black soil, in which Bronze , 
Age, Imperial period and Arpádian period finds were 
washed in and lay scattered in various depths.20 The 
natural filling and silt of the streamlet outlined the width 
of the former bed. A larger Pleistocene gravely surface 

13 Jenő Hillebrand first unearthed 40 graves on 75 m2 in April, 1926. 
One third of the graves were disturbed. This means that one 
grave was found on 2 m2 in average. HILLEBRAND 1923-26, 63. 
Next, he conducted excavations two times in 1927: 1047 April 
and 240 October (HILLEBRAND 1929, 35). Supposing that they 
worked on the weekends, they spent 16 days with excavations in 
1927. lf he had also taken the disturbed graves into the museum 
the previous year, he uncovered 181 graves in 1927, which means 
that 1142 graves were cleaned every day. It is doubtful that he 
had any time left for the graphic documentation of the graves! 

14 DoRNYAY B.: Salgótarján és környéke őskorához (Sur l' áge pré
historique de Salgótarján et de ses environs) Salgótarján, 1926. 9. 

15 Jenő Hillebrand did not mention what had happened to the 
materials of the disturbed graves. On former publications of the 
site see in details: GuBA-VADAY 2007, 11-12 

16 HILLEBRAND 1923-26, Sketched map in fig. 1 
17 An ink-bottle, the fragments of the bottoms and the cylinders 

of two oil-lamps and a coin from 1907 (obverse: K·K·OESTER
REICHISCHE SCHEIDEMÜNZE around the small coat-of-arms 
of the Austrian Empire. Reverse: underlined value within an oak 
garland, the date of the minting underneath) and a 2-.fillér coin 
were found in it - the last item got lost. 

18 We are grateful to Pál Sümegi for soil boring and the geological 
determinations. 

19 The eastern part of the territory proved to be archaeologically 
empty in 2007 and the site of the investment-led excavation was 
determined accordingly. 

20 The Bronze Age and the Imperial period materials were found 
above (!) the Árpádian period and modern materials, which lay 
on the bottom of the washed in deposit of the streamlet. 
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Ennek ellenére a bronzkorban itt már csak kevés objek
tum volt. A császárkorban a bronzkorihoz képest továb
bi kiszáradás figyelhető meg, ugyanis a Tarján- és Szá
nas-patak ősmedrének összefolyásánál , a feltárási 
felület DK-i részén pár császárkori objektum a bronzko
riaknál keletebben és mélyebben került elő. A jelenkor
ban - feltehetően a patakkorrekció miatt - ismét meg
nőtt a talajvíz a Szánas-patak melletti részen.22 

A feltárás K-i részén, több helyen a bolgárkertészet 
épületeit egy 1-1,5 m mély tereplépcső határolta, amely
nek oldalát kövekkel, téglákkal rakták ki, mivel a jelen
korban a patakok nagyobb áradása a mélyebben fekvő 
K-i részt elönthette.23 A DNy-i szélén, a Szánas-patak 
többszörös korrekciójával kapcsolatos talajmódosulások 
figyelhetők meg. A jelenkori humuszos, kevert talaj alatt 
D-en sárga, homokos felület húzódott a Szánas-patak , 
felé eső részen 30-35 cm vastagon, E felé fokozatosan 
elvékonyodva. Feltehetően akkor töltötték fel vele a 
felületet, amikor a Szánas-patak hídját építették és 
korrigálták a patak medrét.24 

A késő bronzkori többrétegű temetóben a pilinyi 
kultúra zagyvapálfalvai csoportjának korábbi hamvasztásos 
sírjai mellett Kyjatice-temetkezések is előkerültek, három 
objektumban pedig korhasztásos, zsugorított temetkezés 
volt. A feltárási felület közepe táján Ny-on és K-en egyaránt 
nagyobb, terméskövekkel borított felületek alatt sűrűn 
feküdtek egymás mellett és alatt a sírok, de hasonló , 
sűrűségűek voltak az E-i sávban, a 2007-es próbafeltárás 
B/ I/B árkának szomszédságában is. A temetkezések D felé 
ritkultak. A késő bronzkori sírok beásását a talaj adottságai 
miatt csak igen ritkán lehetett megfigyelni. 

A temető részben hat hamvasztásos sírtípus fordult elő: 
I/ A. Egy urnás (egy halottas?) temetkezések. Ezek

nél a hamvakkal és a részben égett tárgyakkal teli urná
kat szájjal lefelé fordított tálakkal fedték le. Az urnákat 
- a korábban eló'került sírokhoz hasonlóan - általában 
még egy kó1appal is le takarták (2. kép 2.). 25 Egy részük
nél az urna alatt is volt kó1ap. 

I/ B. Egy urnás (egy halottas?) temetkezések, kísérő
edényekkel. , 

Az I/A-I/ B típusú sírok a felület E-i felében sűrű-
södtek, D felé ritkultak. 

II. Több halottas, családi(?) temetkezések (2. kép 
3-4.).26 Egymás mellett - azonos szinten - feküdtek az 
urnák, körberakva kísérőedényekkel. Itt is előfordult a 

22 Itt egy császárkori ken1ence átégett falának körvonala a feltört 
talajvíz alatt rajzolódott ki! 

23 A környező házak lakosainak elmondása szerint itt, és a 2007-es 
próbafeltárás „A" felületén mocsaras, vizes nádasok borították 
a szittyós felszínt még az 1960-as évek elején is. 

24 Ezt vágta át a bolgárkertészet pár jélenkori beásása, lemélyülve 
a fekete, agyagos ősmederbe. 

25 A jelenkori bolygatások miatt több síron nem volt kőlap, így 
eldönthetetlen, hogy eredetileg kővel fedettek voltak-e. 

26 2007-ben is került elő hasonló. 
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bordered the bed of the streamlet in the north. Its bank 
could also be observed. The gravel layer ended here on 
the bank of the other ancient streamlet bed in the eastern 
part of the excavation territory. 21 The filling of the farmer 
bed of the Tarján streamlet had a similar colour and 
structure as that of the Szánás streamlet with the only 
difference that it contained only a few archaeological 
finds mixed with modern ones. The western bank of the 
ancient bed of Tarján streamlet had already desiccated 
by historical times. Nevertheless, only a fewfeatures were 
found here from the Bronze Age. Desiccation continued 
in the Imperial period since a few Imperial period features 
found in the SE part of the excavation territory at the 
confluence of the Tarján and the Szánas streamlets were 
located farther to the east and they were dug deeper than 
the Bronze Age features. The ground water level rose in 
the modern period at the Szánas streamlet, probably 
because of its regulation.22 

A 1-1.5 m deep bench bordered the buildings of 
the market-garden at a few places in the eastern part of 
the excavation territory, which was reinforced with 
stones and bricks since larger floods could inundate the 
lower eastern partin the modern period.23 Soil modifi
cations connected with the repeated regulation of 
Szánas streamlet can be observed at the SW edge. 
A 30-35 cm thick, northwards gradually thinning yellow 
sandy surface lay under the modern humic, mixed soil 
in the south toward the Szánas streamlet. The territory 
was probably filled in with itat the time of the construc
tion of the bridge over Szánas streamlet and the correc
tion of the streamlet bed.24 

Beside the earlier cremation burials of the Zagy
vapálfalva group of the Piliny culture, Kyjatice burials 
and in three features inhumation burials with crouched 
skeletons were found in the late Bronze Age multi
layered cemetery. ln the west and in the east in the 
centre of the excavation territory, the graves lay close 
to one another both horizontally and vertically under 
surfaces covered with rocks and a similar density was 
observed in the northern zone next to trench B/I/ B of 
the test excavation of 2007. A gradually lower density 
was found toward south. The pits of the late-Bronze Age 
graves could rarely be observed because of the charac
ter of the soil. 

Six cremation burial types were found in the cem
etery fragment: 

21 This could also be documented du ring the excavation preceding a 
TESCO investment in the neighbourhood. The modern regulated 
bed of the Tarján streamlet can be found much farther to the 
east. 

22 The outlines of the burnt walls of an Imperial period oven ap
peared under the seeping ground water. 

23 According to the inhabitants of the neighbouring houses, water
logged territories with reed had covered surface „A" of the 2007 
test excavation even in the early 196o's. 

24 This was intersected by a few modern pits of the market-garden, 
which had been dug into the black clayey ancient bed. 
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kó1apos lefedés illetve a kó1ap az urnák - vagy egy részük , 
- alatt. Elszórtan fó1eg a felület E-i felében fordultak elő. 

III. Egy urnás (K yjatice) sírok kőkeret nélkül, kísérő
edényekkel. Az urnák egy része mellett egy állatcsont 
is feküdt, a halott utolsó útjára adott étel maradványa
ként (2. kép 5.). Ez utóbbi temetkezések elszórtan je
lentkeztek a feltárás középső sávjában, és D felé sűrű
södtek. 

IV. Kőkeretes, egy halottas(?) temetkezések egy 
urnával.27 Nagyrészt a feltárási felület középső sávjában 
sűrűsödtek (2. kép 6.; 3. kép 1-2.). 

V. Kó'keretes családi temetkezések, több urnával és , 
kísérőedénnyel: (3. kép 3-4.). A feltárási felület E-i 
harmadában illetve a középső sáv K-i felében sűrűsödtek. 

VI. A hamvasztásos temetkezések között említendő 
meg a 450. objektum, a felület Ny-i szélén.28 Nagyobb 
foltban jelentkező hamvak és kalcinált csontok - köztük 
egy deformált bronzlemez (karperec?) töredéke - utalt 
egy szórt hamvas sírra (3. kép 5.). 29 

A 2007-es feltárás hamvasztásos sírjainak tárgyai: 
fül- és halántékkarikák, gyűrűk, karperecek, tűk, pitykék, 
különböző csüngó'k és gyöngyök30 száma a 2008-as 
megelőző feltárás során tovább bővült. Az esetek túl
nyomó részében az urnákban, a hamvak között feküdtek 
a tárgyak (6. kép 1.)31, de kerültek elő bronzleletek az 
urnákon kívül is ( 6. kép 2-4.). 32 A bronztárgyak és 
üveggyöngyök egy része szintén megolvadt a máglyán.33 

Az említett tárgyfajták sorát bővítették a különböző 
típusú borotvák (7. kép 1-7.), vésó'k (8. kép 9-10.), csi
peszek (9. kép 16-18.), sarlók (9. kép 1-15.), lándzsák 
(8. kép 6-7.), nyílhegy (8. kép 8.), tőrök és tőrpengék (8. 
kép 1-5.) valamint balták (8. kép 11-13.).34 

A használati tárgyak és fegyverek részben az 
urnákban,35 részben azokon kívül, vagy alattuk feküdtek 
a sírokban. A tárgyak egy része (tőr, lándzsa, szárnyas 
balta) miniatűr változatban is előfordult. 36 

A mellékletül adott - fentebb felsorolt - tárgyaknál 
felvetődik a kérdés, hogy a mellékletadás köthető-e kon
zekvensen nemhez és esetleg életkorhoz. Mivel az antro-

27 2007-ben csak egy kőkeretes sír került elő: GuBA-VADAY 2007, 3. 
kép 1/A-B 

28 Közvetlenül a gázvezeték mellett. 
29 A hamvak közül és melló1 nem került elő kerámia! A bronzle

mez sajnos nem alkalmas pontosabb kronológiai besorolásra a 
temetőn belül. 

30 Vö: GusA-VADAY 2007, 5. kép 8; 8. kép 1-8; 11. kép 
31 Ld. pl. a 2007-es feltárás anyagából: GuBA-VADAY 2007, 11. kép 
32 A temető Hillebrand Jenő és Dornyay Béla által feltárt, illetve a 

Kubinyi Ferenc Műzeumba került szórvány sírjaiból is ismertek. 
33 A 2007-es feltárás leletei között is megfigyelhető: GuBA- VADAY 

2007, 11. kép 
34 A bronzleletek nagyobb része ezeknél is égett, olvadt volt, jelezve, 

hogy a halottal együtt tették a máglyára. 
35 A Hillebrand-féle feltárás 165. felnőtt sír urnájában is volt egy kis 

bronz véső és egy miniatűr balta. HILLEBRAND 1929, 38, és 17. kép 1-2. 
36 A fényképek a bronzokról restaurálás előtt készültek, ugyanis a 

restaurált daraboknál már nem minden esetben határozható meg, 
hogy a tárgy sérüléseit természetes korrózió, vagy az égés okozta. 
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I/ A. Burials with one urn ( one <lead?). The urns filled 
in with the ashes and partly burnt objects were covered 
with bowls turned with the mouths down. Similarly to 
formerly uncovered graves, the urns were generally also 
covered with a stone slab25 (Fig. 2. 2). ln a few graves 
there was another stone slab under the urn. 

I/B. Burials with one urn (one <lead?) and accom
panying vessels 

Graves of types I/ A and I/B clustered in the north
ern part of the surface and f ewer were f ound in the 
south. 

II. Family(?) burials with more than one <lead (Fig. 
2. 3-4). 26 The urns lay side by side on the same level 
surrounded with accompanying vessels. Stone slab cov
ers and stone slabs under all or a f ew urns occurred here 
as well. They were scattered especially in the northern 
part of the territory. 

III. Graves with one urn (Kyjatice) without stone 
frames and with accompanying vessels. An animal bone 
lay beside a few urns: the food remains given to the 
<lead to the last journey (Fig. 2. 5). These graves were 
scattered in the central zone of the excavation territory 
and they were more densely distributed in the south. 

IV. Graves with stone frames, one <lead(?) and one 
urn.27 Most ofthem clustered in the central zone of the 
excavation territory (Fig. 2. 6; Fig. 3. 1-2). 

V. Family burials with stone frames, more than one 
urn and accompanying vessels: (Fig. 3. 3-4). They clus
tered in the northern third and the eastern half of the 
central zone of the excavation territory. 

VI. Feature no. 450 at the western edge of the sur
face can also be mentioned among the cremation buri
als.28 A large heap of ashes and calcined bones and the 
fragment of a deformed bronze plaque (bracelet?) 
among them indicated a grave with scattered ashes (Fig. 
3. 5). 29 

The number of the objects of the cremation burials 
uncovered in 2007 - ear- and lock-rings, finger-rings, 
bracelets, pins, spangles, various pendants and beads30 

- increased during the investment-led excavation in 
2008. The objects generally lay in the urns among the 
ashes31 (Fig. 6. 1) although a few bronze finds lay outside 

25 Several graves did not have stone slabs because of modern 
disturbances. Thus it could not be decided if they had ever had 
slab covers. 

26 A similar one was found in 2007 as well. 
27 Only a single grave with a stone frame was found in 200T GusA

VADAY 2007, Fig. J 1/A-B 
28 Just beside the gas pipe. 
29 No ceramics were found between and around the ashes! The 

bronze plaque is not suitable for exact chronological grouping 
within the cemetery. 

30 See: GusA-V ADA Y 2007, fig. 5. 8; fig. 8. 1-8; fig. 11 
31 See e.g. from the excavation material of 200T GuBA-V ADAY 2007, 

fig. 11 
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pológiai anyag feldolgozása még nem fejeződött be,37 

jelenleg csak egyes esetekben áll rendelkezésre emberta
ni nem-, és életkor-meghatározás. Néha ugyan a mellék
letek utalnak a halott nemére, de mivel az is előfordul, 
hogy több halottat temettek el egy-, és természetesen 
több-urnás sírba, így ezekben az esetekben a régészeti 
megfigyelés nem alkalmas egyértelmű, biztos meghatá
rozásra, amennyiben a tárgyat nem a hamvakat tartal
mazó urnába, hanem mellé tették. A mellékletül adott 
leletek megoszlását mutatja sírtípus-csoportonként a 17. 
és 18. kép. A számszerű összehasonlítás csak relatív lehet, 
mivel a sírcsoportok melléklet szerint feldolgozott sírszá
ma eltérő és viszonylag kisszámú az egyes sírtípusoknál. 38 

A használati tárgyak közül a borotvák különböző 

típust képviselnek (7. kép 1-2., 5-8.). 39 A 1221. temet
kezésben két borotva volt a sírban (7. kép 3-4.). 4° Csak 
két sírtípusnál (1. és IV.) fordult elő. 

Ugyancsak használati eszköz a csipesz (9. kép 16-18.)41 

és véső (8. kép 9-10.).42 Az elóbbi csak az I. sírtípusnál, az 
utóbbi csak a II. sírtípusnál volt meg. Hillebrand feltárását 
megelőzően - a jelenkori temető K-i szélén, az egykori 
Huszár-birtokon - került elő egy nagyobb csipesz,43 kisebb 
példányát közölte Kemenczei Tibor Piliny, Borsosról.44 

A - feltehetően rangot is jelző - fegyvermellékletek 
között volt egy használati méretű lándzsa szándékosan 
eltört darabja a IV. sírtípus temetkezésében (8. kép 6.),45 

és miniatűr változata (8. kép 7.) 46 II. típusú temetkezés
ben, valamint egy nyílhegy (8. kép 8.) 47 az V. sí rtípus 
temetkezésében. Használati méretű tőrpengék az I. és 
II. sírtípusnál (8. kép 1-3.), 48 miniatűr tőrök (8. kép 4-5.) 49 

37 Az antropológiai meghatározásért Köhler Kittinek itt is köszöne
tet mondunk, aki már feldolgozta a 2007-es feltárás ernbertani 
anyagát: A Pilinyi kultúra hamvasztott embertani leletei Zagy
vapálfalva leló'helyró1 (ÉK-Magyarország) - Physical anthropo
logical finds from the Piliny culture unearthed at Zagyvapálfalva 
(NE Hungary). ln: „Interkulturális kapcsolatok a Közép-Duna 
medencében a bronzkorban" Tata, 2008. szept. 27-30. in print 

38 I. sírtípus: 15 temetkezés; II. sírtípus: 2 temetkezés, közülük az 
egyik öturnás családi sír; a III. sírtípus: egy sír; a IV. sírtípus: 8 
temetkezés; az V. sírtípus: egy kéturnás sír. 

39 1271. objektum: KFM. !tsz. 2009.1.441.1.; 1090. objektum: KFM. 
!tsz. 2009.1.313.1.; 1275. objektum: KFM. ltsz. 2009.1-44J2.; 649. 
objektu1n: KFM. !tsz. 2009.1.153.1.; 1332. objektum: KFM. ltsz. 
2009.1.573.4.; 1295. objektum: KFM. !tsz. 2009.1-449.1. 

40 A hamvak közül került elő az egyik - égett - borotva félbetört 
darabja: 1221. objektum: KFM. ltsz. 2009.1.433.1. (7. kép 4.). Az 
urna alatt egymásra tett kövek feküdtek, közöttük volt a tnásodik, 
kisebb méret(í borotva: KFM. !tsz. 2009.1-433.2. (7. liép 3.). 

41 632. objektutn: KFM. ltsz. 2009.1.145.2.; 634. objektum: KFM. ltsz. 
2009.1.147.2.; 505. objektum: KFM. !tsz. 2009.1.11J1.1-2. 

42 1159. objektum: KFM. ltsz. 2009.1-412.1.; 1103. objektun1: KFM. 
ltsz. 2009.1.402.1. 

43 HILLEBRAND 1923-26, 61, 63, 18. kép 2. 
44 KEMENCZEI 1967, 296, Abb. 17. 12. 
45 648. objektu1n: KFM. ltsz. 2009.1.152.1. 
46 1156. objektum: KFM. ltsz. 2009.1-408.1. 
47 1210. objektum: KFM. ltsz. 2009.1.428.2. 
48 346. objektum: KFM. ltsz. 2009.1.36.1.; 1156. objektum: KFM. !tsz. 

2009.1.559.1.; 1090. objektun1: KFM. ltsz. 2009.1.31J2. 
49 1210. objektum: KFM. ltsz. 2009.1.428.3.; 1209. objektu1n: KFM. 

!tsz. 2009.1-426.1. 
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thc urns (Fig. 6. 2 •/), 1' 1\ l t ' \V 1>11 11111· nhjt'rts and glass 
beads mcl lcc.I on thl · py1 t •• 11 

Various typcs of r:1i'.0 111 ( /"1) :. /, I /), t hiscls (Fig. 8. 
9-10), tweczcrs ( f•'i!-!. CJ. Jr, 18), ~ it kit ·~ (/.'iK. 9. 1- 15), 
spears (Fig. 8. 6- 7), arrowhl'r1<I~ ( /•'i)!· 8. H) , daggcrs and 
dagger blades (f'ig. 8. I f>) 111 H I 11x1·s ( l •'i;.r. 8. 11 - 13) 
enriched the variety or the ohjt·r1 1 ypt·s."' 

The articles of usc and 1 ht· wt·:ipons lny cither in 
the urns35 or outside or undcr llH·tn . A l'cw ohjcct types 
(daggers, spears, wingec.1 ax ·s) tH'rt11-rcd in a n1iniature 
version as well.36 

The question arises if thc gravc l'urnitu rc can con
sequently be associated with Lhc scx or pcrhaps the age. 
As the analysis of the anthropological matcrial has not 
yet been finished,37 the detern1ination of thc anthropo
logical age and sex could be madc only in a few cases. 
Sometimes the grave furniture implics thc sex of the 
dead but as more than one <lead could be buried ina 
grave with one and naturally more than one urn, this 
archaeological observation does not lead to an evident 
determination when the object was placed beside the 
urn and not put in it together with the ashes. Figures 17 
and 18 illustrate the distribution of the grave furniture 
by grave type groups. The quantitative comparison is 
only relative as the number of graves in the grave groups 
analysed according to the grave furniture is not uniform 
and it is relatively low at the individual grave types.38 

From among the articles of use, razors represent 
various types39 (Fig. 7. 1-2, 5-8). There were two razors 
in grave no. 122140 (Fig. 7. 3-4). They occurred at only 
two grave types (nos. I. and IV). 

32 They are known from the graves uncovered by Henő Hillebrand 
and Béla Dornyay and the stray burials taken into the Kubinyi 
Ferenc Museum. 

33 It could also be observed on the finds of the 2007 excavation: 
GUBA-VADAY 2007, fig.11 

34 Most of the bronze objects were burnt and molten implying that 
they were put on the pyre with the dead. 

35 There were a small bronze chisel and a miniature axe in the urn 
of grave no. 165 of an adult unearthed by Hillebrand. HILLEBRAND 
1929, 38, and fig. 17. 1-2 

36 The photos were taken of the bronze objects before conservation 
since it cannot always be determined on the conserved items if 
the injuries \\Tere caused by natural corrosion or burning. 

37 We are grateful to Kitti Köhler for the anthropological determi
nation. She has already analysed the anthropological material 
of the excavation of 2007: KöHLER 2008 in print 

38 Grave type I: 15 burials; grave type II: 2 burials, one of them a 
family grave \vith five urns; grave type Ili: a single grave; grave 
type IV: 8 burials; grave type V: a single grave \Vith t\-vo urns. 

39 Feature no. 1271: KFM. inv. no.: 2009.1.441.1; feature no. 1090: 
KFM. inv. no.: 2009.1.313.1; feature no. 1275: KFM. inv. no.: 
2009.1.443.2; feature no. 649: KFM. inv. no.: 2009.1.15}1; feature 
no. 1332: KFM. inv. no.: 2009.1.573-4; feature no.1295: KFM. inv. 
no.: 2009.1-449.1. 

40 The broken, burnt half of one of the razors was found among 
the ashes: feature no.1221: KFM. inv. no.: 2009.1-433.1 (Fig. 7. 4) . 
The second, smaller razor was found ín a heap of stones found 
under the urn: KFM. inv. no.: 2009.1.43}2 (Fig. 7. 3). 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

az V. sírtípusú családi temetkezésnél fordultak elő. Hasz
nálati méretű, három nitszeges tőr a Hillebrand-féle 
feltárás - egy urnás - 8. sz. sírjában is volt.50 Még egy -
ugyancsak használati méretű, két vagy három nitszeges 
- tőrpenge volt a korábbi feltárások anyagában.51 

Kérdéses, hogy a balta használati tárgynak vagy 
fegyvernek minősült-e a temetkezési rítus során, ugyan
is a fegyverekhez hasonlóan mind használati méretű, 
mind miniatűr változatban előfordultak. A II. sírtípus 
öt-urnás családi temetkezésében két halotti urna közé 
helyeztek egy használati méretű szárnyas baltát (8. leép 
13.), 52 miniatűr változataik az I. és V. sírtípus temetke
zéseiben tűntek fel (8. kép 11-12).53 

A felsorolt használati tárgyak és fegyverek néhány 
esetben együttesen is előfordultak a temetkezésekben: 
használati méretű tőrpenge borotvával és sarlódarabbal 
(I. sírtípus: 1090. objektum), használati méretű tőrpen
ge miniatűr lándzsával (II. sírtípus: 1156. objektum), 
borotva sarlódarabbal (IV. sírtípus: 1271. és 1332. ob
jektum), használati méretű nyílhegy miniatűr tőrrel (V. 
sírtípus: 1210. objektum) . A Hillebrand Jenő által feltárt 
165. felnőtt sírjában szintén volt egy használati méretű 
kisebb bronzvéső miniatűr balta kíséretében.54 

50 KEMENCZEI 1967, 253, 285. XVII. tábla 5 = Abb. 19. 11. 
51 Azonosíthatatlan sírszám és kíséró1eletek nélkül: KEMENCZEI 1967, 

259, 284-285, XXVII tábla 19 = Abb. 17, 13. 
52 1156-i157. objektum között: KFM. !tsz. 2009.1-409.1. 
53 1079. objektu1n: KFM. !tsz. 2009.1.311.1.; 1209-1210. objektum 

között: KFM. ltsz. 2009.1.427.1. 
54 HILLEBRAND 1929, 38, és 17. kép 1-2. Kemenczei Tibor a miniatűr 

bronzokról szólva a pilinyí kultúra leletei közé sorolta a miniat(ír 
baltát. (KEMENCZEI 1967, 299.) A sír leleteit Hillebrand Jenő képen 
is közreadta. Publikációja és Kemenczei Tibor 1963-ban befejezett 
cikkének sírleírása és leleteinek közlése részben eltérő. 
Nem szerepel Ken1encezi Tibornál sem a sírleírásnál, sem a kép
anyagban a véső (HILLEBRAND 1929, 17. kép felső sor balról 1. kép), 
a lunula (HILLEBRAND 1929, 17. kép harmadik sor balról J kép.), 
valamint a többszörösen csavart hajfonatgy{írű-pár: (HILLEBRAND 
1929, 17. kép negyedik sor 1-2. kép.). Kemenczei Tibor a 165. sír 
leleteihez sorol egy pontkörös díszű csontszelencét (Büchse) 
(KEMENCZEI 1967, 257, XXV. tábla 2.). Feltehetően tévesen került 
e sír leletei közé, nem valószínű ugyanis, hogy Hillebrand ezt nen1 
közölte volna le, nliközben egy csontnyel(í árat külön is kien1elt: 
HILLEBRAND 1929, 38. A sírhoz tartozó további tárgyak azonosítása: 
Miniatűr szárnyas balta: HILLEBRAND 1929, 17. kép felső sor balról 
2. kép = KEMENCZEI 1967, XXIV tábla 10.; Nyél: HILLEBRAND 1929, 
17. kép felső sor balról J kép = KEMENCZEI 1967, XXIV tábla 6.; 
Bordázott nyakú tű: HILLEBRAND 1929, 17. kép felső sor balról 4. 
kép= KEMENCZEI 1967, XXIV tábla 9.; Tű: HILLEBRAND 1929, 17. kép 
felső sor balról 5. kép= KEMENCZEI 1967, XXIV tábla 14.; Korongos 
fejű tű: HILLEBRAND 1929, 17. kép felső sor balról 6. kép= KEMENCZEI 
1967, XXIV tábla 5. már hiányzik a tlí alsó fele.; Pödört fej(í tű: 
HILLEBRAND 1929, 17. kép második sor balról 1. kép = KEMENCZEI 
1967, XXIV tábla 7.; Olvadt tárgy: HILLEBRAND 1929, 17. kép n1ásodik 
sor balról 2. kép = KEMENCZE1 1967, XXIV tábla 13. alsó töredéke; 
Olvadt tárgy: HILLEBRAND 1929, 17. kép 1násodik sor balról 3. kép= 
KEMENCZEI 1967, XXIV tábla 1J felső töredéke; Gyűr(í: HILLEBRAND 
1929, 17. kép harmadik sor balról 1. kép= KEMENCZEJ 1967, XXIV 
tábla 11.; Spirálfejes gyűrű: HILLEBRAND 1929, 17. kép harn1aclik sor 
balról 2. kép= KEMENCZEI 1967, XXIV tábla 12. már csak töredéke a 
spirálfej nélkül.; Spirálgyöngy: H1LLEBRAND1929, 17. kép harn1adik 
sor balról 4. kép. = KEMENCZE11967, XXIV tábla 8. 
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Tweezers41 (Fig. 9. 16-18) and chisels42 (Fig. 8. 9-10) 
are also articles of use. The former ones appeared only 
in grave type I, while the latter ones occurred only in 
grave type II. Larger tweezers were found in the farmer 
Huszár land at the eastern edge of the modern cemetery 
before Hillebrand's excavation,43 and Tibor Kemenczei 
published a smaller item from Piliny, Borsos.44 

Among the weapon grave furniture, which prob
ably also marked the rank of the deceased, the delib
erately broken fragment of a full-size spear45 was found 
in a burial of grave type IV (Fig.8. 6), its miniature 
version46 (Fig. 8. 7) occurred in a burial of type II, and 
an arrowhead47 (Fig. 8. 8) was found ina burial of grave 
type V. Full-sized dagger blades were uncovered in 
grave types I and II48 (Fig. 8. 1-3), while miniature 
daggers49 (Fig. 8. 4-5) appeared in family burials of 
grave type V. A full-sized dagger with three rivets was 
found in grave no. 8 with one urn of Hillebrand1s ex
cavation.50 Another also full-sized dagger blade with 
two or three rivets can be found in the material of 
earlier excavations.51 

It is not clear if axes were articles of use or weapons 
at the burial rites, since they occur both in full size and 
in miniature versions just like weapons. A full-sized 
winged axe52 (Fig. 8. 13) was placed between two urns 
in a family grave of grave type II with five urns, while 
the miniature versions appeared in the burials of grave 
types I and V.53 (Fig. 8. 11-12) 

The listed articles of use and weapons sometimes 
occurred together in the burials: a full-sized dagger 
blade with a razor and a sickle fragment (grave type I: 
feature no. 1090), a full-sized dagger blade with a 
miniature spear (grave type II: feature no. 1156), a 
razor with a sickle fragment (grave type IV: features 
nos. 1271 and 1332), a full-sized arrowhead with a 
miniature dagger (grave type V: feature no. 1210). 
There was a full-sized small bronze chisel with a mini-

41 Feature no. 632: KFM. inv. no.: 2009.1.145.2; feature no. 634: 
KFM. inv. no.: 2009.1.147.2; feature no. 505: KFM. inv. no.: 
2009.1.113.1.1-2 

42 Feature no. 1159: KFM. inv. no.: 2009.1-412.1; feature no. 1103: 
KFM. inv. no.: 2009.1-402.1 

43 HILLEBRAND 1923-26, 61, 63, fig. 18. 2 
44 KEMENCZEI 1967, 296, Abb. 17. 12 
45 Feature no. 648: KFM. inv. no.: 2009.1.152.1 
46 Feature no. 1156: KFM. inv. no.: 2009.1.408.1 
47 Feature no. 1210: KFM. inv. no.: 2009.1.428.2 
48 Feature no. 346: KFM. inv. no.: 2009.1.36.1; feature no. 1156: KFM. 

inv. no.: 2009.1.559.1; feature no. 1090: KFM. inv. no:. 2009.1.313.2 
49 Feature no. 1210: KFM. inv. no.: 2009.1-428.3; feature no. 1209: 

KFM. inv. no.: 2009.1-426.1 
50 KEMENCZEI 1967, 253, 285. plate XVII. 5 = Abb. 19. 11 
51 Unidentified grave nu1nber without accompanying finds: KE

MENCZEI 1967, 259, 284-285, plate XXVII. 19 = Abb. 17, 13 
52 Between features nos 1156-115]: KFM. inv. no.: 2009.1-409.1 
53 Feature no 1079: KFM. inv. no.: 2009.1.311.1; between features 

nos 1209-i210: KFM. inv. no.: 2009.1-427.1 
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A tárgyak egy részénél - a halottal együtt történő 
égetés miatt - nem lehet bizonyosan megállapítani a 
szándékos rongálást.55 Csak a 7. kép 4. - hamvak közé 
helyezett - fél borotvánál56 vethető fel a szándékosság. 
A sarlókat (9. kép 1-15.) 57 minden esetben eltörték. 
A fegyverek közül a meghajlított (8. kép 1.) és eltört 
pengéken (8. kép 2.) 58 kívül a használati méretű lándzsán 
is szándékos darabolás látszik (8. kép 6.). A vésóK. és 
csipeszek - bár eltérő nagyságúak - de minden esetben 
használati méretűek, rongálás nyomát nem mutatják. 
A zagyvapálfalvi temető 2008-ban feltárt részének anya
ga alapján úgy tűnik, hogy csak az éles vágófelületű 
tárgyakat rongálták meg szándékosan. A jelenség a hie
delemvilágra és a temetkezési szertartásra egyaránt utal. 

A nem, illetve életkor alapján eddig azonosított sírok 
közül darabolt sarlók egy gyermek,59 egy kérdéses nemű 
idősebb felnőtt60 és két nő61 mellékletei voltak. Ez jelzi, 
hogy életkorhoz nem köthető a sarlók mellékletadási 
szokása. Mind férfi, mind női sírba tettek borotvákat - de 
a temetőrészletben minden esetben felnőtt mellé. 

A hamvasztásos sírokon kívül három korhasztásos 
temetkezés is napvilágot látott. Az 1/ A épület Ny-i fala 
mellett, azon kívül, építési hulladékkal, jelenkori üveg-, 
és bronzkori edénytöredékekkel kevert, bolygatott felü
leten került elő az első sír maradványa: egy felnőtt jobb 
femurja, alatta egy mandibula felével ( 499. objektum). 62 

A második (595. objektum) sírt a szántás megsértette, 
megsemmisítve a combcsont felső részét. A bal oldalán , 
fekvő halottat E-D irányban zsugorított helyzetben 
temették el. Mellette, a D-i részen egy edény alsó része 
került elő. A halottat a pleisztocén kori kavicsos rétegre 
fektették (4. kép 1. az edény; 3: a sír fotója és rajza). 63 

A harmadik sírban (907. objektum) egy bal oldalán 
fekvő, erősen zsugorított helyzetű gyermekváz feküdt 

55 A 7. kép 6. borotva(?) töredék erősen égett. 
56 1221. objektum: KFM. ltsz. 2009.1'43J1. 
57 320. objektum: KFM. ltsz. 2009.1.26.1.; 706. objektum: KFM. 

ltsz. 2009.1.181.1.; 999. objektum: KFM. ltsz. 2009.1.298.1.; 413. 
objektum: KFM. ltsz. 2009.1.78.1.; 1332. objektum: KFM. ltsz. 
2009.1.573 .1.; 1344. objektum: KFM. ltsz. 2009.1.576.1.; 1275. 
objektu1n: KFM. ltsz. 2009.1-443.1.; 936. objektum: KFM. ltsz. 
2009.1.241.1.; 862. objektum: KFM. ltsz. 2009.1.221.1. ; 1211. 
objektum: KFM. ltsz. 2009.1.540.1.; 914. objektum: KFM. ltsz. 
2009.1.228.1.; 1348. objektum: KFM. ltsz. 2009.1.599.1.; 1171. 
objektum: KFM. ltsz. 2009.1-415.1.; 1271. objektum: KFM. ltsz. 
2009.1.441.2.; 922. objektum: KFM. ltsz. 2009.1.234.1. 

58 Talán a 8. kép 3. is. 
59 1171. sír: gyermek - infans I. 
60 41J sír: adultus-maturus. 
61 1332. (gy(írű és lunula) és 922. (spirálgyöngy) sírok egyéb leletei 

alapján. 
62 Feltehetően ugyanehhez a csontvázhoz tartozott az a koponya

tető töredéke, amely a 279-es - ugyancsak az építés során feldúlt 
objektum - kevert anyagában volt. 

63 Adultus korú (30- 40 éves) egyén, hiányos, közepes megtartású 
postcraniális n1aradványokból áll (bal oldali femur; jobb oldali 
tibia diaphysise és felső epipihysise; bal oldali clavicula töredé
ke; néhány hátcsigolya és kézközépcsont töredéke) . A nemet 
a rendelkezésre álló csontmaradványok alapján nem lehetett 
bizonyossággal meghatározni! 
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ature axe in gravc no. 16!) ol' 11 11 ndult uncovered by 
Jenő Hillebrand.54 

Deliberate spoiling cnnnot ccr111i11ly be determined 
at a few objects becausc th ey wcrc burned with the 
dead.55 Deliberate breaking can only bt: st1pposed in the 
case ofthehalfrazor56 infig. 7. 11, wh ich was found among 
the ashes. All the sickles57 (I-'ig. 9. 1- 15) were broken. 
From among the weapons, delibcrat c brcaking can be 
seen on the full-sized spear (Fig. 8. 6) just Jike on the 
bent (Fig. 8. 1) and broken blades (!-'ig. 8. 2).58 The chis
els and the tweezers were of differcnt n1easurements 

54 HILLEBRAND 1929, 38, and fig. 17. 1-2. Tibor Keinenczei grouped 
the miniature axe to the finds of the Piliny culture in the discus
sion of 1niniature bronze objects. (KEMENCZEI 1967, 299) Jenő 
Hillebrand also published the illustrations of the finds of the 
grave. His publication and the description of the grave and its 
finds in Tibor Kemenczei's article closed in 1963 are not totally 
identical. 
The chisel (HILLEBRAND 1929, fig. 17. 1" picture from the left in 
the top rO'w), the lunula (HILLEBRAND 1929, fig. 17. 3'd picture from 
the left in the 3'd row), and the pair of multiply twisted lock-rings 
(HILLEBRAND 1929, fig. 17. 15

' and 2"d pictures in the 4•h row) are 
missing from Tibor Kemenczei's description and the illustration 
of the grave. Tibor Kemenczei grouped to the finds of grave 
no. 165 a bone case decorated with dots-and-circles (Büchse) 
(KEMENCZEI 1967, 257, Plate XXV. 2) . This w·as probably grouped 
among the finds of this grave by mistake since it is improbable 
that Hillebrand had omitted it from his publication while he paid 
special attention to a bone-handled awl: HILLEBRAND 1929, 38. 
Identification of other objects from the grave: Miniature winged 
axe: HILLEBRAND 1929, fig. 17. 2"d picture from the left in the top 
row = KEMENCZEI 1967, plate XXIV.10; Handle: HILLEBRAND 1929, 
fig. 17. 3'd picture from the left in the top row = KEMENCZEI 1967, 
plate XXIV 6; Pin of a ribbed neck: HILLEBRAND 1929, fig. 17. 4'h 
picture from the left in the top row = KEMENCZEI 1967, plate 
XXIV. 9; Pin: HILLEBRAND 1929, fig. 17. 5'h picture from the left 
in the top row = KEMENCZEI 1967, plate XXIV. 14; Disc-headed 
pin: HILLEBRAND 1929, fig. 17, 6'h picture from the left in the top 
row = KEMENCZEI 1967, plate XXIV. 5 the lower half of the pin is 
missing; Coil-headed pin: HILLEBRAND 1929, fig.17, 1st picture from 
the left in the 2"d row = KEMENCZEI 1967, plate XXIV. 7; Molten 
object: HILLEBRAND 1929, fig. 17, 2°d picture from the left in the 
2"d row = KEMENCZEI 1967, plate XXIV. 13, lower fragment; Molten 
object: HILLEBRAND 1929, fig. 17, 3'd picture from the left in the 
2"d row = KEMENCZEI 1967, plate XXIV. 13, upper fragment; Ring: 
HILLEBRAND 1929, fig. 17, 151 picture fron1 the left in the 3'd row = 
KEMENCZEI 1967, plate XXIV. 11; Spiral-headed ring: HILLEBRAND 
1929, fig. 17, 2nd picture from the left in the 3'd row = KEMENCZEI 
1967, plate XXIV. 12, only a fragment without the spiral head; 
Spiral bead: HILLEBRAND 1929, fig. 17, 4•h picture from the left in 
the 3'd row· = KEMENCZEI 1967, plate XXIV 8 

55 The razor (?) fragment infig. 7. 6 is strongly burnt. 
56 Feature no. 1221: KFM. inv. no.: 2009.1.433.1 
57 Feature no. 320: KFM. inv. no. 2009.1.26.1; feature no. 706: KFM. 

inv. no.: 2009.1.181.1; featu re no. 999: KFM. inv. no.: 2009.1.298.1; 
feature no. 413: KFM. inv. no.: 2009.1.78.1; feature no. 1332: KFM. 
inv. no.: 2009.1.57}1; feature no.1344: KFM. inv. no.: 2009.1.576.1; 
feature no. 1275: KFM. inv. no.: 2009.1-44}1; feature no. 936: 
KFM. inv. no.: 2009.1.241.1; feature no. 862: KFM. inv. no.: 
2009.1.221.1; featu re no. 1211: KFM . inv. no.: 2009.1.540.1; feature 
no. 914: KFM . inv. no.: 2009.1.228.1; feature no. 1348: KFM. inv. 
no.: 2009.1.599.1; featu re no. 1171: KFM. inv. no.: 2009.1-415.1; 
feature no. 1271: KFM. inv. no.: 2009.1-441.2; feature no. 922: 
KFM. inv. no.: 2009.1.234.1 

58 Perhaps also fig. 8. 3 



R ÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2 008 

Ny-K tájolásban.64 Melléklete nem volt. A sír alja a 
mellette fekvő, 863. sz. késő bronzkori urnasírnál kissé 
magasabban volt, megásásakor nem sértették meg az 
urnát (4. kép 2.). A csontvázas sírok közül az 595. sz. 
temetkezéshez köthető csak melléklet. A sárgás tégla
színű, jól iszapolt, jó kivitelű edény pereme alatt víz
szintes hornyolások futnak, egy keskeny, vízszintes 
állású, lécszerű bütyökkel tagolva. Anyagában és kivite
lében egyaránt idegen mind a pilinyi, mind a Kyjatice 
kerámiától. Erdélyi István ipolytölgyesi feltárásán került 
elő egy hasonló- bronzkorinak meghatározott- perem
töredék.65 Talán a lelónely korai periódusát jelzi.66 

Az ásatási felület D-i részén - a Szánas-patak me
derkorrekciójától részben elpusztítva - az egykori pa
takparton tártunk fel egy nagy kiterjedésű, szabálytalan 
szélű, vastagon vörösre égett felületet (5. kép 1-2.), 
nagyobb égett fadarabokkal (5. kép 4.), faszénnel és 
hamuval fedve.67 Nyugati szélén - beleégve a felületbe 
- egy késő bronzkori nagyobb edény került elő hamvak 
nélkül (5. kép 2-3). Ez a vízparti felület lehetett a késő 
bronzkori temető egykori vagy egyik ustrinuma, az 
említett edény pedig talán a halotti szertartáshoz tar-, 
tozhatott. Az ustrinum K-i szélét több Arpád-kori beásás 
semmisítette meg (5. kép 5.) . 

A császárkori telep két periódusát lehetett elkülöní
teni. Az első periódus - már 2007-ben is megfigyelt -
kelta etnikumú teleprészén további házak, kemencék, 
hulladék-, és tárolóvermek láttak napvilágot. A Kr. u. 2. 
sz. végére-3. sz. első évtizedeire keltezhető kelta anyag 
mellett előfordult a quad és - a periódust pontosabban 
datáló - római kereskedelmi áru is. 68 A közeli kazári 
telep feltárása során már meg lehetett állapítani, hogy 
a település kelta alaplakosságú volt. Kereskedtek a szom
szédos quadokkal, eljutott hozzájuk a pannoniai keres
kedelmi áru,69 sőt Pannonia közvetítésével germaniai 

64 lnfans 1. korú (5-6 éves) gyermek, közepes megtartású koponya
és vázmaradványok. Az életkort a hosszúcsontok becsült hossza 
és a fogak fejlettsége alapján állapítottuk meg. 

65 ERDÉYI 1.- LAM1ovÁ-SCHMIEDLOVÁ, M.: Osada z doby rímskej v Ipoly
tölgyesi v Mad'arsku. (Siedlung aus der Rön1erzeit in Ipolytölgyes 
in Ungarn) Vychodoslovensky Pravek 1971. 5112.1971, 54, Obr. J1. 

66 Kiss Viktória és Kulcsár Gabriella meghatározását itt is megkö
szönjük. 

67 Néhány helyen inegbolygatták a késóbbi beásásokkal. 
68 Sávos, piros festésű, és hasonlóan festett rádlis díszítésű, márvá

nyos festésű és mázas kerámia mellett terra sigillata töredékek is. 
69 VADAY A.: Kazár (többkorszakú régészeti lelónely), Kazár (a 

multi-period archaeological site) ln: Régészeti kutatások Ma
gyarországon - Archaeological lnvestigations in Hungary 2003. 
Budapest, 2004. 51-64.; VADAY A.: Kazár (többkorszakú régészeti 
lelónely feltárásának előzetes jelentése) Nógrád Megyei Múze
u1nok Évkönyve XXVII-XXVIII(2003-2004) 203-216.; VADAY 
A.: Kazár (többkorszakú régészeti lelónely feltárásának előzetes 
jelentése II. (Kazár, Vorbericht über die Freilegung eines mehr
periodigen Fundortes II.) NMMÉ XXIX(2005) 147-156.; VADAY 
A. : Kazár - többkorszakú régészeti lelónely. Előzetes jelentés II. 
(Kazár - a multi period archaeological site. Prelin1inary report 
II.) ln: Régészeti kutatások Magyarországon - Archaeological 
lnvestigations in Hungary 2005. Budapest, 2006. 99-108. 
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but all were full-sized and unspoiled. According to the 
material of the fragment of the Zagvapálfalva cemetery 
uncovered in 2008, only the objects with sharp cutting 
edges were intentionally spoiled. This phenomenon can 
root in the world of beliefs and also in the burial rite. 

Regarding the graves in which the sex and the age 
of the dead has been identified, fragmented sickles were 
placed beside a child, 59 an older adult of an unidentified 
sex60 and two women.61 This means that age was not 
determinant regarding sickle grave furniture. Razors 
were placed into the graves of both males and females 
in the cemetery fragment but always beside adults. 

There were three inhumation burials beside the 
cremation ones. The remains of the first grave were found 
outside of the W wall ofbuilding I/ A on a disturbed surface 
with mixed construction debris, modern glass fragments 
and Bronze Age shards: the right femur of an adult with 
half of the mandible under it (feature no. 499) .62 Plough
ing disturbed the 211d grave (feature no. 595) destroying 
the upper part of the thighbone. The dead lay crouched 
on the left side ina N-S direction. The lower part of the 
vessel was found beside it on the southern side. The body 
was laid on the Pleistocene gravel layer63 (Fig. 4. 1 vessel; 
3: photo and drawing of the grave). The crouched skeleton 
of a child lay on the left side ina W-E orientation in the 
3rd grave (feature no. 907).64 It did not have grave furni
ture. The bottom of the grave was somewhat higher that 
that of the la te Bronze Age urn grave no. 863, and the urn 
was not hurt at the digging of the grave (Fig. 4. 2). From 
among the inhumation burials, only grave no. 595 con
tained grave furniture: a yellowish brick coloured, finely 
levigated and finished vessel with horizontal grooves 
under the rim and a narrow, horizontal ridge-shaped knob. 
Its material and execution are alien both in the Piliny and 
the K yjatice materials. A similar rim fragment was found 
and determined as a Bronze Age find at István Erdélyi's 
excavation at Ipolytölgyes.65 Perhaps it represents the 
presence of an early phase at the site.66 

59 Grave no. 1171: child - infans 1. Kitti Köhler's determination 
60 Grave no. 413: adult-mature. Kitti Köhler's determination 
61 According to the rest of the finds of graves nos 1332 (ring and 

lunula) and 922 (spiral bead) 
62 The fragment of the calvaria found in the mixed material of the 

also disturbed feature no. 279 probably belonged to this skeleton. 
63 An adult (30-40 years old) individual. The medium preserved 

postcranial skeleton was found (left femur, diaphysis and proxi
n1al epiphysis of the right tibia, a frag1nent of the left clavicle, a 
few fragments of the thoracic vertebrae and the n1etacarpals). 
The bone remains are not sufficient for the determination of the 
sex. Kitti Köhler's determination. 

64 A child of infans 1 age (5-6 years old). Medium well preserved 
skull and postcranial skeleton. The age was determined from the 
estin1ated length of the long bones and the teeth. Kitti Köhler's 
determination. 

65 ERDÉYI 1. - LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ, M.: Osada z doby iimskej v Ipoly
tölgyesi v Mad'arsku. (Siedlung aus der Römerzeit in Ipolytölgyes 
in Ungarn) Vychodoslovensky Pravek 1971. 5112.1971, 54, Obr. J1 

66 Viktória Kiss and Gabriella Kulcsár 's determination for which 
we are grateful. 
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terra sigillata is. Salgótarján és Kazár anyagát összeha
sonlítva megállapítható, hogy Kazáron a kelta anyag 
dominált, Salgótarjánban ez kevesebb, de itt lényegesen 
több a quad és római anyag. Mivel a salgótarjáni lelónely 
feldolgozása még nem fejeződött be, kérdéses, hogy 
fentebb említett eltérés magyarázata a lelónelyek kisebb 
kronológiai különbségében, vagy a salgótarjáni lelónely 
kereskedelmi úthoz való közelségében keresendő-e. 

A korai telepperiódus objektumainak egy része 
tűznek esett áldozatul. 70 Ezeknél az objektumoknál nem 
lehetett az egykori megújítás nyomát megfigyelni. A te
lepszerkezet az idők múltával megváltozott, erre utalt 
többek között a 295. földbe mélyített épület, amely csak 
részben töltődött fel és a késó'bbiekben ezt a mélyedést 
használták fel másodlagos funkcióban. A 246. korai ház 
szintén leégett, egykoron eltakarított paticsfal töredékei 
között egy egygombos erős profilú fibula is alátámasz
totta a periódus keltezését. 

A Kr. u. 4. századi második telepperiódus leletanya
ga újabb meglepetéssel szolgált, ugyanis a késő császár
kori kerámia és fémtárgyak mellett csontműhelyre utaló 
leletanyag is került elő.71 Nem volt azonban olyan épület, 
amelyet csontműhelyként lehetett volna azonosítani.72 

A csontmegmunkáláshoz nincs szükség külön, fedett -
csupán e célra készült73 

- épületre a barbár74 területen, 
mint a kovács-, fazekas- és fémműves múnelyek esetében. 
A csontmegmunkálás kevés számú és kisebb méretű 
szerszáma sem igényel külön tárolóhelyet. Zord időjárás 
esetén akár lakóházban vagy egyéb fedett helyen,75 jó 
idó'ben akár nyílt terepen is dolgozhattak. A barbaricum
ban az egyszerú'bb tárgyak (tűk, árak, simítók, csontkor
csolyák stb.) készítése hozzátartozhatott a hétköznapi 
tevékenységekhez. A bonyolultabb, több darabból össze
tett és díszített tárgyak (pl. fésűk) azonban olyan techni-

70 Pl. a 295. és 482. épületek. 
71 Ld. bővebben: SZABÓ A. - VADAY A.: Késő császárkori kutatások 

a Zagyva-völgyében. A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XIX. 
Konferenciáján, 2008-ban Győrben elhangzott előadás (in print) . 

72 Gyoma 133-as lelób.ely szarmata telepén a markomann háborúk 
utáni telepfázisban a különböző objektumok betöltésébe másod
lagosan bekerült anyagban volt a meglehetősen sok félkész csont, 
utalva a helyi csontművességre. A megmunkált csontanyagra 
Id. CHOYKE, M. A.: Worked animal bone at the Sarmatian site of 
Gyoma 133. 365-446. ln: A. V ADAY - L. BARTOSIEWICZ - K. BERECZ 
- A. M. CHOYKE - Zs. MEoz1cHR.AoszKY - S. PuszTA - B. SZÉKELY -
M. V1czE -T. VIDA: Cultural and Landscape Changes in South-East 
Hungary II. Prehistoric, Ro1nan Period Barbarian and Late Avar 
Settlen1ent at Gyoma 13} (Békés County Microregion) Ed.: S. 
Bökönyi. Budapest, 1996. 365-446, és 322, Fig. 6. az objektumokra. 

73 Cseh János Tiszafüredró1 közölt egy gepida házat, amelyben - fe
dett helyen - került elő a ház közepén, a padlón kb. 100x60 cm-es 
ovális felületen 0,5-i cm vastag csontreszelék-réteg, valamint a 
ház betöltésébó1 20-25 db szarvasagancs és agancsrózsa. CsEH 
1986, 4. Másutt viszont hozzáteszi, hogy félkész-, vagy készter
mékre utaló lelet nincs Tiszafüreden! CSEH 1986, 7. 

74 Kivételt képeznek a római városok, vicusok, ahol műhelykörzetek 
alakultak ki. Intercisában a táboron kívül és azon belül is került 
elő műhelyre utaló anyag. Ld. SALAMON 1976b, Taf. 24. 

75 A takarítás miatt még az épületen belül sen1 feltétlenül kerül elő 
a foglalkozásra u taló anyag. 

1.lf 

A large surface of irregular borders, burnt to a red 
colour (Fig. 5. 1-2) was uncovered on the southern part 
of the excavation territory on the one-time bank of the 
streamlet. The correction of the bed of the Szánas 
streamlet partly destroyed the feature, which was cov
ered with larger burnt pieces of wood (Fig. 5. 4), char
coal and ash. 67 A larger la te Bronze Age vessel was found 
without ashes (Fig. 5. 2-3) at its western edge, partly 
burnt into the surface. This surface on the bank could 
be the ustrinum or one of the ustrini of the la te Bronze 
Age cemetery and the vessel could be a requisite of the , 
burial rite. Arpádian period pits destroyed the eastern 
edge of the ustrinum (Fig. 5. 5). 

Two periods could be differentiated in the Impe
rial period settlement. From the first period, which had 
already been observed in 2007, a few more houses, 
ovens, refuse and storage pits were uncovered in the 
settlement fragment inhabited by a Celtic ethnic popu
lation. Beside the Celtic material dated from the end of 
the 211d century and the first decades of the 3rd century 
AD, Quadi and Roman imported wares also occurred,68 

which help the more exact dating of the period. It could 
be determined during the excavation of a settlement in 
the nearby Kazár that the settlement had a Celtic basic 
population. They traded with the neighbouring Quadi, 
purchased Pannonian goods69 and even German Sa
mian wares through Pannonia. When we compare the 
materials from Salgótarján and Kazár, we find that the 
Celtic material dominated in Kazár, while this group 
was smaller in Salgótarján but significantly more Quadi 
and Roman finds were uncovered. As the analysis of the 
Salgótarján site has not yet been finished, it cannot be 
told of this divergence can be explained with chrono
logical differences or the fact that the Salgótarján site 
lied close to a trading route. 

A few features of the early settlement phase were 
destroyed by fire.70 No traces of reconstruction could 
be observed at these features. The settlement structure 
changed as it is attested to, among others, by the semi
subterranean building no. 295, which was only partly 

67 Later pits disturbed itat a few places. 
68 Vessels with striped red slip and ones of a similar slip decorated 

with roulette patterns, n1arbled and glazed wares and also San1ian 
ware fragments 

69 VADAY A.: Kazár (többkorszakú régészeti lelób.ely), Kazár (a 
multi-period archaeological site) ln: Régészeti kutatások Ma
gyarországon - Archaeological Investigations in Hungary 200} 
Budapest, 2004. 51-64.; VADAY A.: Kazár (többkorszakú régészeti 
lelőhely feltárásának előzetes jelentése) Nógrád Megyei Múzeu
mok Évkönyve XXVII-XXVIII(2003-2004) 203-216.; VADAY A.: 
Kazár (többkorszakú régészeti lelób.ely feltárásának előzetes 
jelentése II. (Kazár, Vorbericht über die Freilegung eines inehr
periodigen Fundortes II.) NMMÉ XXIX(2005) 147-i56.; VADAY 
A.: Kazár - többkorszakú régészeti lelób.ely. Előzetes jelentés II. 
(Kazár - a multi period archaeological site. Preliminary report 
II.) ln: Régészeti kutatások Magyarországon - Archaeological 
lnvestigations in Hungary 2005. Budapest, 2006. 99-io8. 

70 E.g. buildings nos. 295 and 482 
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kai tudást és felszerelést igényeltek, ami már gyakorlott 
csontfaragó munkájára utal. 

A Salgótarján, bevásárlóközponti lelónelyen össze
tett, díszített, félkész- és rontott tárgyak és darabolt 
nyersanyag került elő több objektumból.76 Ezek jellege 
miatt első pillanatban az épületeket csontműhelyként 
lehetne meghatározni.77 Megjegyzendő azonban, hogy 
a csonttárgyak a korábban felhagyott és/vagy leégett 
295. épület betöltésének felső részén - azaz a még sekély 
mélyedésként látszó felületen - feküdtek. Ez a jelenség 
egyben a szóban forgó megmunkált csontanyagot a 
császárkori telep késó'bbi időszakára keltezte.78 A telep 
egy részének leégett - korábbi planírozási - rétegét je
lezték a 289. és 391. objektum ház- és kemencemarad
ványai, amelyek között eló'került csontleletek szintén a 
telep késó'i periódusába sorolhatók. 79 A megmunkált 
csontanyag legnagyobb része gímszarvas- vagy ó'zagancs, 
de előfordul ló-, szarvasmarha-, kutya- és medvecsont 
is. Közülük két agancs nyersanyag volt: egy elágazó, 
korona közeli patológiás el változású ágrésze, alsó részén 
vágásnyommal (10. kép 1- 3.)80 és egy - több helyen 
le-, és bevágott - agancs (11. kép 1.). 81 Ez utóbbi vadá
szott állaté, a homlokcsapon jól látszik a nyoma a kopo
nyacsontról való leválasztásnak. Nyersanyag volt még 
egy szarvasmarhacsont is (11. kép. 3.) . 

A leletek következó' csoportján használati nyomok 
figyelhetó'k meg. Simító, polírozó csonteszköz egy gím
szarvas pata dextrális része, alsó részén kopásnyomokkal 
(15. kép 1.),82 valamint egy szarvasmarha mandibula 
ugyancsak dextrális vágott darabja, csiszolás-nyomokkal 
(15. kép 2.). 83 A harmadik csiszoló, polírozó eszköz egy 
kó'balta, törött és csorba oldalán és a balta egyik oldalá
nak felületén jól látszanak a másodlagos felhasználás, 
csiszolás nyomai (15. kép 3.) .84 Legérdekesebb egy 
szarvasagancs ágtöredék. A barázdált felület elnagyolt 
letisztítása után a szárrészen hosszában kettéhasították. 

76 A megmunkálási nyomokat mutató leletek a következő császárko
ri objektumokhoz köthetó'k: az egymással összefüggő 289. és 391. 
égett, omladékos eredetű paticshalom, amelyhez tartozik még a 
246. és 290. omladék is. Utóbbi kettóben nem volt megmunkált 
csontanyag. A 295. két periódusú ház, 482. bolygatott ház, 484. 
bolygatott kemence, 1002. bolygatott tapasztott padlójú épület, 
illetve egy jelenkori bolygatásos felület: 1048. objektum. 

77 A 1048. és 1002. objektumok padlószintjén talált tárgyak illetve 
a 484. kemence kivételével. 

78 Az első periódus kelta alaplakosságú teleprészlete a fentebb 
említett leletek alapján a késő Antoninus-kora Severus-korra 
keltezhető. A fésűk datálása viszont sokkal késóbbi, így nen1 
telepfázist, hanem telepperiódust jelez. 

79 A 246. objektumból egy egygombos erős profilú fibula korai 
variánsa is eló'került, de keverten a késői, domináns mennyiségű 
kerámiaanyaggal, azt is jelezve, hogy a planírozás a korábbi 
telepfázis objektumait is érintette. 

80 Choyke Alice szerint tumoros jellegű elváltozás. 1048. objektum. 
KFM. !tsz. 2009.1.597.1. 

81 295. objektum DK-i negyede. KFM. !tsz. 2009.1.17.14. 
82 295. objektum DK-i negyede. KFM. ltsz. 2009.1.17.12. 
83 295. objektun1 DK-i negyede. KFM. !tsz. 2009.1.17.13. 
84 KFM ltsz. 2009.1.614.1. 
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filled in, and the remaining depression was used in a 
secondary function. The early house no. 234 also burned 
down, and a single-button, strong profiled brooch found 
among the cleared fragments of the daubed wall sup
ported the dating of the phase. 

The find material of the second settlement phase 
from the 4 th century AD brought novelties: a find as
semblage suggesting the existence of a bone workshop 
was found 71 beside late Imperial Period ceramics and 
metal objects. However, no building could be identified 
as a bone workshop.72 No special, roofed building is 
necessary for bone working73 on a barbarian74 territory 
as opposed to smithies, potteries and metallurgical 
workshops. The fewer and smaller tools of bon e working 
do not need special storage places. People could work 
in a house or in a covered space75 space in rough 
weather and outdoors in fair weather. ln the Barbari
cum, the preparation of simple objects like pins, awls, 
smoothers and bone skates etc. belonged to the sphere 
of daily activities. The production of complicated, com
plex and decorated objects (e.g. combs) demanded 
technical skills and special tools, which already indi
cated the work of a skilled bone carver. 

Complex, decorated, half-finished and spoiled ob
jects and fragmented raw materials were found in a 
series of features at the Salgótarján, Shopping centre 
site.76 Judged farm these objects, the buildings could at 

71 See in more details: SzABó A. - V ADAY A.: Késő császárkori kutatások 
a Zagyva-völgyében. A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XIX. 
Konferenciáján, 2008-ban Győrben elhangzott előadás (in print) . 

72 The many roughed-out bone objects, which implied a bone work
shop, were found in the secondarily deposited fillings of various 
features of the settlement phase following the Marcomann wars 
in the Sarmatian settlement of Gyoma 11J On the worked bones 
see: CHOYKE, M. A.: Worked animal bone at the Sarmatian site of 
Gyoma 1.3J 365-446. ln: A. VADAY - L. BARTOSIEw1cz - K. BERECZ 
- A. M. CHOYKE - Zs. MEDZICHRADSZKY - S. PuszTA - B. SztKELY 
- M. V1czE -T. V10A: Cultural and Landscape Changes in South-
East Hungary II. Prehístoríc, Roman Period Barbarian and Late 
Avar Settlement at Gyoma 133. (Békés County Microregion) Ed.: 
S. Bökönyi. Budapest, 1996. 365-446, és 322, Fig. 6. on the features. 

73 János Cseh published a Gepid house from Tiszafüred, in which 
a 0.5-i cm thick layer of bone splinters was found on an oval 
surface of 100 cm x 60 cm of the floor ín the centre of the house, 
in a closed space, and 20-25 red deer antlers and antler burrs 
were recovered from the fillíng of the house. CSEH 1986, 4. ln 
another publication he adds that no finds suggesting roughed-out 
or finished products were found at Tiszafüred! CSEH 1986, 7 

74 The situation is dífferent ín the Roman towns and vicuses where 
workshop districts evolved. Materials iinplying workshops were 
found both inside and outside the fort of Intercisa. See: SALAMON 
1976b, Taf. 24 

75 Materials implying such an activity are not necessarily found in 
the houses because of cleaning. 

76 Finds with traces of working came from the following Imperial 
period features: combined features 289 and 391: burnt, collapsed 
daub heap; debris heaps 246 and 290 also belonged to it. The latter 
two ones did not contain worked bones. Two-period house no. 295, 
disturbed house 482, disturbed oven no. 484, building no. 1002 with 
a disturbed floor, and a modern disturbed surface: feature no.1048. 
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Az egyik oldali hasításon csiszolásnyom is látszik a ke
mény csontállományon, a másikon keresztben több 
helyen kés vágásnyoma van. Az agancs alsó része víz
szintesen vágott, de az egyik oldalon kissé kiemelkedik, 
ami arra utal, hogy félig átvágta, majd letörte készítője 
és az éles szilánkos részt lecsiszolta. Az agancsdarab 
külső felületének elkeskenyedő végét ferdén el vékonyí
tották és lecsiszolták. Itt függ61eges irányú, fésűszerű 
bevagdalás sor látszik. A bevagdalás sor felső részén, az 
agancs külső felületén végig egy 2,5 mm széles sávban 
fényes használati nyom figyelhető meg. A darab valószí
nűleg a fésű készítéséhez használt eszköz, erre utal a bal 
kéz hüvelykujja számára kivágott mélyedés, valamint a 
szerszámvég eldolgozása is. Az elkeskenyedő fogazott 
részt használhatták a fésű fogainak hegyesre csiszolásá
hoz és esetleg az után-reszeléshez (15. kép 5.).85 A fel
soroltak a csontfaragó szerszámai lehettek. Kérdéses, 
hogy az előkerült szarvasmarha metatarsus distalis 
kettétörött darabját - amelyen a caputtól számított 6 és 
8 centimétere között keresztirányban fényes használati 
kopásnyom van - csontmegmunkálásnál használták-e 
(15. kép 4.). 86 

A csontműhely anyagához tartoznak még a félkész 
tárgyak és selejtáruk: egy téglalap alakú csontlap, amely 
- mérete miatt - feltehetően egy púpos hátú fésű félkész 
merevítő tagja lett volna (12. kép 2.). Sem fűrész, sem 
reszelő nyoma nem látszik a darabon, ami vonókéses 
felületmegmunkálásra utal.87 Ugyancsak selejt egy két
oldalas csontfésű merevítő tagjának - „X" alakban 
szétcsúszott - töredéke (12. kép 1.).88 A selejtek közül 
megemlíthető még egy hosszában kettéhasított, mindkét 
végén levágott agancsszár (11. kép 2.),89 és egy kutya
csontból készült törött tű darabja (13. kép 1.).90 

Kérdéses, hogy a három sérült - régi törésű - tű selejt, 
vagy a használat során törtek el (13. kép 4-6.). Az egyik 
tű bordából91 készült92 (13. kép 4.), a másik metatarsusból 
vagy radiusból93 (13. kép 6.),94 a harmadiknál nem álla
pítható meg sem a faj, sem a csontrész. (13. kép 5.).95 

A leletanyagban készáruk is voltak: egy barnamed
ve fog csüngő (13. kép 3.), egy játékkorong (13. kép 2.), 
egy csontkorcsolya (13. kép 7.), és három kétoldalas 
csontfésű. A medvefog csüngő furatán nincs használat
ra utaló nyom! 96 A játék(?) korong, nagytestű állat 
hosszúcsontjából készült. Felületén sok készítéskor ke
letkezett bevágás- ill. faragásnyommal. Mindkét oldala 

85 295. objektum ÉK-i negyede. KFM. ltsz. 2009.1.17.15. 
86 289. objektum. KFM ltsz. 2009.1.72.1. 
87 295. objektum DNy-i negyede. KFM, ltsz. 2009.1.17.2. 
88 295. objektum mellett. KFM, ltsz. 2009.1.17.10. 
89 391. objektum. KFM. ltsz. 2009.1.613.1. 
90 1002. objektum. KFM. ltsz. 2009.1.606.1. 
91 Choyke Alice meghatározása. , 
92 295. objektum ENy-i negyede. KFM. ltsz. 2009.1.17-4· 
93 Az állat nem határozható meg. 
94 482. objektum. KFM. ltsz. 2009.1.76.2. 
95 482. objektum. KFM. ltsz. 2009.1.76.3. 
96 295. objektum. KFM. ltsz. 2009.1.17.16.1. 
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first glance be interpreted as bone workshops.77 It should 
be added, however, that the bone objects lay in the up
per part of the earlier abandoned and/ or burnt down 
building no. 295: on the surface of the re1naining, small 
depression. This phenomenon also dated the relevant 
worked bone material from the later phase of the Impe
rial period settlement. 78 The house and oven remains 
of features nos. 289 and 391 marked the burnt down, 
former levelling layer of a part of the settlement. The 
bon e fin ds f ound in them can also be grou ped in the 
late period of the settlement.79 The majority of the 
worked bone material consisted of red and row deer 
antlers although horse, cattle, dog and bear bones also 
occurred. From them, two antlers were raw materials: 
a forking tine of a pathologic deformation close to the 
crown with a cut mark on the lower part80 (Fig. 10. 1-3) 
and an antler, which was cut off and notched at several 
places81 (Fig. 11. 1). This latter one was a hunted animal: 
the place where it was cut off from the skull can be seen 
on th e pedicle. A cattle bone was also a raw material 
(Fig. 11. 3). 

The following group of finds displays traces of use 
wear. The dextral part of a red deer hoof with use wear 
on the lower part82 (Fig. 15. 1) and the also dextral cut 
part of a cattle mandible with traces of polishing83 (Fig. 
15. 2) were used as smoothing, polishing bone tools. 
The third polishing tool was a stone axe: the traces of 
polishing, a secondary use, can clearly be seen on the 
broken and indented side and on the surface of one side 
of the axe84 (Fig. 15. 3). The most interesting item is a 
tine fragment from a red deer antler. After the rough 
cleaning of the furrowed surface, the tine was longitu
dinally split. Traces of polishing can be observed on the 
hard bony tissue of one of the split sides, while trans
versal cut marks made with a knife can be seen on the 
other one. The lower part of the antler is horizontally 
cut. One side, however, slightly protrudes, which implies 
that it was cut halfway through, then it was broken and 
the splintery surface was polished. The tapering termi
nal of the exterior surface of the antler fragment was 
obliquely thinned and polished. A row of vertical, comb-

77 A part from the objects found on the floor levels of features nos. 
1048 and 1002, and oven no. 484 

78 The settlement fragment of the Celtic basic population, that 
is the first period, can be dated from the late Antonine - early 
Severus period according to the above-mentioned finds. The 
dating of the combs is, however, younger, so they n1arked not a 
settlen1ent phase buta settlement period. 

79 A variant of a single-buttoned, strong profiled brooch was also 
found in feature no. 246 but it was n1ixed with a dominant 
number of la te ceramics indicating that the levelling disturbed 
the features of the earlier settlement period as well. 

80 According Alice Choyke, the deformation was caused by a tumor. 
Feature no. 1048. KFM. inv. no.: 2009.1.597.1 

81 SE quarter of feature no. 295, KFM. inv. no.: 2009.1.17.14 
82 SE quarter of feature no. 295, KFM. inv. no.: 2009.1.17.12 
83 SE quarter of feature no. 295, KFM. inv. no.: 2009.1.17.13 
84 KFM inv. no.: 2009.1.614.1 
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enyhén domború.97 Késztermék a ló metatarsusból ké
szült korcsolya. Egyik oldalán hosszanti irányú erős 
használati kopásnyomok látszanak, a csontvég ferdén 
felcsiszolt a korcsolya elején. Másik oldalán, a sarokrész
nél a csont kidudorodó részét lecsiszolták, hogy a lábra 
jobban illeszkedjen.98 

Végül a készáruk közül megemlítendő még a három 
kétoldalas csontfésű. Az első - vasszegecsekkel össze
erősített - merevítő lemezét kettős-hegyű ékvésővel 
díszítették (12. kép 3.).99 A második - négy vasszeges -
díszítetlen fésű, a merevítő tagon alul és felül, a készí
tési folyamat következtében hosszában után-reszelés 
sor látszik (14. kép 1.) .100 A harmadik töredékes darab
nál101 csak az egyik merevítő hosszanti szélein vannak 
meg az után-reszelések, a másik oldalinak a felső szélén 
nincsenek meg, csak az alsó élen észlelhetők, utalva a 
függó1eges irányú után-reszelésre. Négy vasszeggel 
erősítették össze. A fésű foglapján egyszeres bekarcolt 
sablon használat is látszik. Rövid idejű, egy-két éves 
használati nyomot határozott meg a tárgyon Choyke 
Alice (14. kép 2.). 102 

Az intercisai tábor műhelye103 kapcsán indult meg 
a csontműhelyek és fésűk módszeresebb kutatása Ma
gyarországon. Brigetioban - több más leló'hely anyagá
ból hiányzó unikális darab(!) alapján - szintén elkép-, 
zelhetőnek tartotta Salamon Agnes, hogy helyi műhely 
dolgozhatott a késő császárkorban.104 Ezt támasztotta 
alá Bíró Mária, a Magyar Nemzeti Múzeum brigetioi 
csonttárgyainak feldolgozása során.105 Tokodon mind a 
táborban, mind a vicusban feltételeztek csontmegmun-, , 
káló jelenlétet.106 Salamon Agnes utalt még Ozd, Stadi-

97 1002. objektum. KFM. ltsz. 2009.1.606.2. 
98 371. objektum. KFM. ltsz. 2009.1.615.1. A városi gázvezeték mel

letti részen, nagy felületen jelentkező fekete, folyami agyagos 
feltöltés átvágása kapta a 371. objektum számot. A feltöltődés 
természetes eredetű, a Szánas-patak korábbi - rendezés előtti , 
- medre. Ebben különböző mélységben az ENy-felől lemosott, 
különböző korú leletek keveredtek. Az itt előkerült korcsolya 
kora éppen ezért kétséges, de az ismert párhuzamok alapján 
császárkori is lehet. Valószínű, hogy nem tartozik a csontműhely 
anyagához, de kiegészíti a leló'hely megmunkált csontanyagát. 
Hasonló császárkori csontkorcsolya volt Ózd, Stadion 36. objek
tumában is, egy vasfűrész kíséretében. PÁRoucz-KoREK 1958, 7. 
tábla 2. = PARoucz-KoREK 19591 Taf. II. 2. 

99 484. objektum. KFM. !tsz. 2009.1.79.2. 
100 295. objektum DK-i rész. KFM, !tsz. 2009.1.17.9. 
101 A merevítők ellentétes vége frissen letörött, nem került elő, de 

nyomai látszanak a világosabb színű elszíneződéssel a foglemez 
tagok felületén. Mindkettőnél az is jól kivehető azonban, hogy 
a középtag törésfelülete nagyrészt régi, az egyiken kb. 1 mm-es 
darabon van csak friss törésnyom, a másikon a középtag alsó 
része egy 2 mm-es darabon tapadt még a fogrész lemezéhez. 

102 295. objektum ÉNy-i sarok. KFM. ltsz. 2009.1.17.22. 
103 SALAMON 1976a, 208, 18. jz., SALAMON 1976/b. 
104 SALAMON 1976a, 23. jz. 
105 BfRó 1987, 154-i55. 
106 Bfnó 2000, 29, 35. jz. 
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like notches can be seen on it. A continuous, lustrous 
trace of wear can be observed in a 2.5 mm broad stripe 
on the exterior surface of the antler at the top of the 
notch row. The tool was probably used for comb making. 
This is implied by the depression prepared for the left 
thumb and the finishing of the terminal of the tool. The 
ta pering notched part could be used f or polishing or 
re-rasping the pointed teeth of combs (Fig. 15. 5).85 The 
above items could be the tools of a bone carver. It is not 
clear if the broken distal part of a cattle metatarsal with 
a transversal, lustrous use wear between 6 and 8 cm 
from the head was used for bone working (Fig. 15. 4). 86 

Roughed-out and spoilt objects also belong to the 
material of the bone workshop: an oblong-shaped bone 
plaque would probably have been the connecting plate 
of comb of a single-lobed bell-shaped handle according 
to its size (Fig. 12. 2). The traces of neither a saw nor a 
file can be seen on the item, which means that the sur
face was worked with a drawknife.87 The fragment of 
the connecting plate of a double-sided bone comb, which 
shifted ina "X" shape, was also a spoilt item88 (Fig. 12. 
1). A longitudinally split tine cut at both ends (Fig. 11. 
2)89 and a broken pin from a dog bone90 (Fig. 13. 1) can 
also be mentioned from among the spoilt items. 

It is not certain if the three broken pins (old frac
tures) were spoilt items or they broke during use (Fig. 
13. 4-6). One of the pins was prepared from a rib91 ,92 

(Fig. 13. 4), another one was made from a metatarsal or 
a radius93 (Fig. 13. 6) 94, while neither the species nor the 
bone can be determined at the third one (Fig. 13. 5).95 

There are finished items in the find material: a 
pendant from a tooth of a brown bear (Fig. 13. 3), a disc 
used for some kind of a game (Fig. 13. 2), a bone skate 
(Fig. 13. 7) and three double-sided bone combs. There 
is no wear in the perforation of the bear tooth pendant! 96 

The disc ( of a game?) was prepared from the long bone 
of a large animal. There are many incisions and cut 
marks on the surface made during preparation. Both 
sides are slightly convex.97 The skate prepared from the 
metatarsal of a horse is another finished item. Strong, 
longitudinal use wear can be seen on one side of the 
skate at the obliquely polished tip. On the other side, 

85 NE quarter of featu re no. 295. KFM. inv. no. 2009.1.17.15 
86 Feature no. 289, KFM inv. no.: 2009.1.72.1 
87 SW quarter of feature no. 295. KFM, inv. no.: 2009.1.17.2 
88 Next to feature no. 295. KFM, inv. no.: 2009.1.17.10 
89 Feature no. 391. KFM. inv. no.: 2009.1.61J1 
90 Feature no. 1002. KFM. inv. no.: 2009.1.606.1 
91 Alice Choyke's determination 
92 NW quarter of feature no. 295. KFM. inv. no.: 2009.1.17.4 
93 The animal cannot be determined 
94 Feature no. 482. KFM. inv. no. : 2009.1.76.2 
95 Feature no. 482. KFM. inv. no.: 2009.1.76.3 
96 Feature no. 295. KFM. inv. no.: 2009.1.17.16.1 
97 Feature no. 1002. KFM. inv. no.: 2009.1.606.2 
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on 107 és Btrlad-Valea Seaca 108 barbaricumi m űhel yeire.109 

Ismert még Zlechovból késő római-kora népvándorlás 
kori műhely.110 Lovász Emese feltételezte, hogy Tisza
ladány császárkori telepén is foglalkoztak csontfaragás
sal.111 Szurdokpüspöki, Hosszú-dűlóben sírokban és 
telepobjektumokban egyaránt volt csontfésű és mű-, 
helyre utaló anyag.112 Ujabban Ordacsehi, Kécsimezőn 
is kerültek elő csontműhelyre utaló töredékes fésűk.113 

A Kárpát-medencétó1 távolabb számos csontműhely 
dolgozott, ezek közül Sabine Deschler-Erb a mai Svájc 
területéró1 gyűjtötte össze a római csont- és agancsmű
helyeket.114 

A salgótarjáni műhely kapcsán meg lehetett figyel
ni, hogy a fésűk készítésekor a foglemezeken bejelölték 
a fogak helyét.115 A készítendő fésű foglemezein ugyan
is a késóbb rákerülő merevítő helyét körbekarcolták, 
majd ezután fűrészelték be a foghíjakat - többé-kevés
bé pontosan - a karcolt vonalig. Ennek a sablon-kar
colásnak a folyamatos vonalai több helyen jól látszanak 
a kétoldalas fésűknél, a fogó- vagy merevító1emez 
szélét kísérve hosszában és széltében egyaránt. A fésű 
elemeinek az összeerősítéséhez hegyes végű szeget 

107 

108 

109 
110 

111 
112 

113 

114 

115 

PÁRDucz-KoREK 1958 = PÁRDucz- KoREK 1959; SALAMON 1976a, 
208, 19. jz. = SALAMON 1976/b, 51, 16. jz. 
PALADE, V.: Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb in 
secolul al IV.-lea e. n. la Valea Seaca-Bi:rlad. (Nouveaux ateliers 
pour faire des peignes de cornes de cerf du IV-e siecle de n. e. de 
Valea Seaca-Btrlad ) Carpica 2(1969) 233-252.; SALAMON 1976a, 
208, 19. jz. = SALAMON 1976/b, 51, 16. jz. 
SALAMON 1976a, 208, 18. jz. 
A 3/69-es objektum (épület) egyik sarkában: ZEMAN, T.: Germáns
ká kostená a parohová industrie doby fimské ve stredoevropském 
barbariku. (Germanische Knochen- und Geweihgegen- stande 
der römischen Kaiserzeit im mitteleuropaischen Barbaricum) 
Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity, M6 2001. 
107-i47. obr. 1. 
Lov Ász 1993, 70. A csontfésűt ld. Lov Ász 1993, 84, VIII. tábla fent. 
BÁCSMEG1-GuBA 20071 231 25: „Az eló'kerültfésűJi száma, valamint 
néhány rontott lap alapján nagyon valószínű, hogy a településen a 
borostyán ékszerek és az edények készítése mellett fésű előállításával 
is foglalkoztak." A teljes archaeozoógiai feldolgozás befejeztével 
bizonyítható csak, a félkész csonttárgyak és csont nyersanyag 
meglétének tükrében, a m(íhely megléte. , 
HoNTI Sz. - FÁBIÁN Sz. - GALLINA Zs. - HAJDÚ A. D. - HORNOK P. R. 
- Koós I. - MERSDORF Zs. - MoLNÁR I. - NÉMETH P. G. - PoLGÁR P. 
- P. SzEŐKE J. - SERLEG! G. - SIKLÓSI Zs. - Srros e. - SOMOGYI K.: 
Régészeti kutatások az M7-es autópálya Son1ogy inegyei szaka
szán és a 67-es úton (2004-2005) Előzetes jelentés IV. So1nogyi 
Múzeumok Közleményei 17(2006) Kaposvár, 2007. 7-70„ 65. 
DESCHLER-ERB, S.: Borderline production in a late Roman antler 
workshop in eastern Switzerland. From hooves to horns, fron1 
molluscs to mammoths, manufacture and use of bone artefacts 
from the prehistoric to the present. Eds: H. LuiJi et Alii. Muinasaja 
Teadus 15(2005) Tallinn. 207-214., Fig. 13. 
A római csontkarpereceknél is megtalálható az eló'karcolás, 
sablon: bekarcolt „X"-el jelölik be halványan a nitszeg helyét. 
BíRó 2000, 22. 
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the protruding part of the bone was abraded so that the 
foot could better be fit to the skate.98 

Finally, the three double-sided bone combs must be 
mentioned among the finished items. The first one was 
fixed with iron rivets, and the connecting plate was deco
rated by a double-pointed wedge-chisel99 (Fig. 12. 3). The 
second undecorated comb had four iron rivets. A longi
tudinal row left by posterior rasping during the production 
can be seen on the upper and lower parts of the connect
ing pla te (Fig. 14. 1) .100 Marks left by posterior rasping can 
be found along the longitudinal edges of only one of the 
connecting plates of the third, fragmentary item.101 They 
are missing from the upper part of the other plate, while 
they can be observed on the lower edge showing that it 
was vertically rasped. This comb was fixed with four iron 
rivets. The single incised mark of a pattern can be seen 
on the tooth plate. Alice Choyke determined that the use 
wear developed during one or two years (Fig. 14. 2).102 

The systematic research ofbone workshops and combs 
started from the study of the workshop of the Intercisa , 
fort.103 Agnes Salamon found it probable from several 
unique items (!) that were missing from the materials of 
other sites that a local workshop worked in Brigetio in the 
late Imperial period.104 Mária Biró corroborated this idea 
during the analysis of the bone objects from Brigetio stored 
in the Hungarian National Museum.105 The activity ofbone 
carvers was supposed both in the fort and in the vicus at , , 
Tokod.106Agnes Salamon also cited the workshops ofOzd, 
Stadion107 and Btrlad-Valea Seaca108 in the Barbaricum.109 

98 

99 
100 
101 

102 
103 
104 
105 
106 
107 

108 

109 

Feature no. 371. KFM. inv. no.: 2009.1.615.1. The crosscutting of 
the large, black, clayey alluvial filling at the gas pipe was marked 
as feature no. 371. This was the natural filling of the bed of the 
Szánas streamlet from before regulation. Finds of different 
periods were washed down into it to different depths from the 
NW. Thus the age of the skate is uncertain although it could 
come from the Roman period according to analogues. It probably 
did not belong to the material of the bone workshop yet it can 
complete the worked bone material of the site. A similar bone 
skate was found together with an iron saw in feature no. 36 of 
Ózd, Stadion. PÁRDUC't - KoREK 1958, plate 7. 2 =PÁRDUCZ - KoREK 
19591 Taf. II. 2 
Feature no. 484. KFM. inv. no.: 2009.1.79.2 
SE part of feature no. 295. KFM, inv. no.: 2009.1.17.9 
The opposite ends of the connecting-plates showed fresh fracture 
surfaces, the missing parts were not found, but their traces can 
be observed in the form of a lighter coloured discolouration on 
the surfaces of the tooth elements. It can also be seen on both 
plates that the fracture surface of the central element is mostly 
old: on one of them the fresh surface is only about 1 mm long, 
while on the other one, the lower part of the middle element 
stuck to the tooth plaque in a length of 2 mm. 
NW corner of feature no. 295. KFM. inv. no.: 2009.1.17.22 
SALAMON 1976a, 208, note 18, SALAMON 1976/b 
SALAMON 1976a, note 23 
BfRó 1987, 154-i55 
BfRó 2000, 29, note 35 
PÁRDUCZ - KoREK 1958 = PÁRDUCZ - KoREK 1959; SALAMON 1976a, 
208, note 19 = SALAMON 1976/b, 51, note 16 
PALADE 1969, 233-252; SALAMON 1976a, 208, note 19 =SALAMON 
1976/b, 51, note 16 
SALAMON 1976a, 208, note 18 
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vagy niteket használtak.116 A végső munkafázis117 a 
fogak után-reszelése volt. Egyértelmű, hogy ezek a 
készítés során keletkeztek és nem díszítések,118 ugyan
is a különböző típusú, korú és etnikumú fésűknél több 
helyen tűnnek fel a bevágások, különböző hosszú sza
kaszokon, ill. a fésűnek vagy a f ogórészének csak az 
egyik oldalán, és annak sem teljes hosszában. Alátá
masztják még a munkafázis-értelmezést, hogy a bevá
gások elhelyezkedése és mérete megfelel a foghíjak
nak,119 a vonalka-sorok általában nem egyforma hosszúak 
és irányuk is változó akár ugyanazon a darabon is. 
Irányuknak és a fogó lemezzel közrezárt szögüknek meg
felelően figyelhető meg a bevágások különböző hossza 
és jelentkezése a középtagon, illetve annak élén. Né
hány estben még a fogólemez díszítését is megsértik, 
jelezve, hogy a középtag díszítése után - és arra tekin
tet nélkül - került rá a csontra. A bevágások megfigyel
hetők a különböző időszakok más-más etnikumhoz 
köthető anyagában,120 a technikai fogás általánosságát 
jelezve. Az után-reszelés többek között Brigetio római 
kétoldalas csontfésűin,121 háromszög-,122 és félkörös 
fogótagú 123 valamint a púpos hátú csontfésűin 124 egya
ránt előfordul. Ugyancsak feltűnnek Csákvár anyagá
ban a kétoldalas-,125 háromszög fogójú,126 és púpos 
hátú fésűkön. 127 A készítésnyomot a császárkori szar
mata terület kétoldalas fésűin is fel lehet fedezni, pl. 

116 A szegecseléskor a fésű egyik oldalán kiálló szöghegyeket le
vágták, 1najd a még kissé kiálló szögszárakat vasponccal beütve 
szétkalapálták, nitszegeket alakítva ki. A poncoló eszköz nyoma a 
bronzszegecsen jobban, a vasakon a konózió miatt kevésbé látszik. 

117 Illusztrálja ezt a Hulíne telepéró1 eló'került, mindkét élen után
reszelt középtagtöredék is. TEJRAL, J .: Morava na sklonku antiky. 
Monumenta Arhaeologica XIX. Ed: I. Poulík. Praha, 1982, 201, 
további irodalommal, obr. 69:5. 

118 A szakirodalomban közölt csontfésűknél vagy nen1 szólnak róluk, 
vagy díszítésként írják le. Pl. CSALLÁNY 1961, Taf. CCLXVII. 5. a 
díszítéseknél tünteti fel (Szó'reg, téglagyári 5. sír fés(íje). Polgár 
7. leló'hely 379. objektumból származó fés(í merevító' bordáinak 
leírásakor: „alsó szélükön rövid,függó?eges, párhuzamos bevágások 
sorakoznak." MEDGYESI P. - PINTYE G.: A Békéscsaba-felvégi-legeló' 
lelóbelyró1 származó késó' szarmata kori csontfés(í és kapcsolatai 
(Aus dem Fundort Felvégi-Weide (Weide am oberen Ende) 
stammender Beinkamm aus der spatsarmatischen Zeit und die 
Zusammenhange) BMMK 28(2006) 61- 98„ 66. Hervai Judit a 
Budafoki úti 2. sír fésűjéró1: „A külső, leét összefogó hosszú pánt 
„. alsó széle a fogak bevágásánál aprón csíkozott." HERVAI J.: 
Népvándorláskori csontfésűk. (Völkerwanderungszeitliche Kno
chenkamme) BudRég 26 (1984) 337-345„ 338. 3. kép 2, 4. 

119 Kis eltérés csak azokban az esetekben van, amikor a törött tárgyat 
a restauráláskor összeragasztották, így a távolság a ragasztott 
felületen megnó'tt. 

120 Pl. DIACONu, G.: Tirg~or necropola din secolele III-IV e.n. 
Bucure~ti, 1965„ 262, Pl. CXII. 4. 

121 BíRó 1987, Fig. 136, 138-i40, 143-146. 
122 BíRó 1987, Fig. 150-i52, 154. 
123 BíRó 1987, Fig. 23, 149. 
124 BíRó 1987, Fig. 24-25. 
125 SALAMON-BARKócz11971, Abb, 6/19, Abb. 7/30, Abb. 8/12. és 22. 

Abb. 9/ 1. 
126 SALAMON-BARKÓCZI 1971, Abb. 6/10. és 26„ Abb. 7/14. 
127 SALAMON-BARKÓCZI 1971, Abb. 11/12. 
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A late Roman - early Migration period workshop is also 
known in Zlechov.110 Emese Lovász suggested that bone 
carving was practised in the Imperial period settlement of 
Tiszaladány.111 Bone combs and materials indicating a 
workshop were found both in graves and the settlement 
features at Szurdokpüspöki, Hosszú-dűlő.11 2 Recently, 
fragmentary combs implying a bone workshop were found 
at Ordacsehi, Kécsimező.113 Numerous bone workshops 
worked farther fron1 the Carpathian Basin, from which 
Sabine Deschler-Erb collected the Roman bone and antler 
workshops on the territory of Switzerland.114 

It could be observed in the case of the Salgótarján 
workshop that the places of the teeth were marked on 
the tooth-plate.115 The outlines of the connecting plate to 
be applied later were incised in the tooth-plates of the 
comb, and then the gaps between the teeth were sawed 
in more-or-less precisely until the incised line. The con
tinuous lines of this pattern incision are clearly visible 
on the double-sided combs along the vertical and hori
zontal edges of the handle or connecting plate. Pointed 
nails or rivets were used to assemble the components of 
the comb.116 The final working phase117 was the rasping 
of the teeth. These marks evidently originated from the 

110 ln one of the corners of feature (building) no. 3/69: ZEMAN, 
T.: Germánská kostená a parohová industrie doby rímské ve 
stredoevropském barbariku . (Germanische Knochen- und Ge
weihgegen- stande der römischen Kaiserzeit ün nütteleuropais
chen Barbaricum) Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské 
Univerzity, M6 2001. 107-i47. obr. 1. 

111 Lov Ász 1993, 70. The bone comb see: Lov Ász 1993, 84, plate VIII. top 
112 BÁCSMEGI - GUBA 2007, 23, 25: „It is highly probably according to 

the number of the uncovered combs and the few spoiled plates 
that combs were also n1anufactured in the settlement beside 
a1nber jewellery and vessels." The existence of a workshop can 
be proved only after finishing the analysis of the complete ar
chaeozooological material and the de1nonstration of roughed-out 
bone objects and bone raw materials. , 

113 HONTI Sz. - FÁBIÁN Sz. - GALLINA Zs. - HAJDÚ A. D. - HORNOK P. R. 
- Koós I. - MERSDORF Zs. - MOLNÁR 1. - NÉMETH P. G. - POLGÁR P. 
- P. SzEŐKE J. - SERLEG! G. - SIKLÓSI Zs. - SIPOS c. - SOMOGYI K.: 
Régészeti kutatások az M7-es autópálya Son1ogy megyei szaka
szán és a 67-es úton (2004-2005) Eló'zetes jelentés IV. Somogyi 
Múzeumok Közleményei 17(2006) Kaposvár, 2007. 7-70„ 65. 

114 DESCHLER-ERB, S.: Borderline production ina late Roman antler 
workshop in eastern Switzerland. From hooves to horns, from 
molluscs to man11noths, manufacture and use of bone artefacts 
from the prehistoric to the present. Eds: H. Luik et Alii. Muinasaja 
Teadus 15(2005) Tallinn. 207-214„ Fig. 1} 

115 The incised pattern and the incised „X" signs n1arking the places 
of the rivets can be found on Roman bone bangles as well. BíRó 
2000,22 

116 The points of the nails that protruded from one side of the comb 
vvere cut off and the still protruding shafts were hamm ered back 
with an iron punch turning them into rivets. The traces of the 
punch can better be seen on bronze rivets and they are less 
evident on iron ones because of the corrosion. 

117 It is illustrated by the middle element uncovered in the settle
ment of Hulíne, which was rasped on both edges. TEJRAL, J.: 
Morava na sklonku antiky. Monumenta Arhaeologica XIX. Ed: 
I. Poulík. Praha, 1982, 201, további irodalommal, obr. 69:5.201, 
with further references, obr. 69:5 
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az Ecser 6. lelőhelyró1 származó töredéken,128 és a 
Szíhalom, Pamlényi-tábla 766. telepobjektumából 
előkerült darabon. 129 A késő császárkor-kora népván
dorlás korban a germán leletanyagban is megtalálható 
a kétoldalas fésűkön : Kisterenyén, 130 a letkési 1. 
sírban,131 egy Kapusanyban előkerült fogólemezen,132 

egy kosicei darabon,133 a dúbravkai félkörös fogólemezű 
fésűn 134 és Le~cani-ban púpos hátú fésűn egyaránt.135 

Az 5. század második felétől a gepida kétoldalas 
csontfésűk merevítőtagján, 136 és egyoldalas fésűk ön 137 

is jól látszik. Fontos, hogy a Pécs-málomi 2. sír kétol
dalas csontfésűjén a fogak az egyik oldalon sűrűbbek, 
a másikon ritkábbak, és ezeknek felelnek meg a recék 
a merevítő két hosszanti oldalán! 138 Végül a salgótar
jáni agancseszköz használati rekonstrukciója (15. kép 
5.) támasztja alá a recék készítési folyamatként, után
reszelésként való értelmezését.139 

A csontfésűknél felvetődik az előállító műhely meg
határozásának kérdése. Bíró Mária a díszítést tartotta a 
legfó'bb elemnek e szempontból.140 A fésűknél alkalma-

128 PATAY R. - FEKETE Z.: Ecser 6. leló'hely. ln: Régészeti kutatások 
másfél millió négyzetméteren. Autópálya és gyorsforgalmi utak 
építését megelőző régészeti feltárások Pest Megyében. Szerk. Tari 
E. Szentendre, 2006, 16-20„ 16. 

129 VÁRADI A.: Szíhalom-Pamlényi-tábla . Késő szarmata-kora 
népvándorlás kori telep és temető a IV.-V. századból. (Late 
Sarmatian-early migration period settlement and cemetery 
from the A. D. 4•h-5•h century) ln: Utak a múltba /Path into the 
Past. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései. Szerk: Raczky 
P„ Anders A„ Kovács T. Budapest, 1997. 117-i19, 190-i91„ 117. 
Kat. XVI/16. ábrái: 118. old. 118. kép és 191. old. 16. kép fent. 

130 Kisterenye (ma Bátonyterenye): DoRNYAY 1936, 93, 5. kép 1„ a 
fésűnek ugyanezen fényképét ld. még CSALLÁNY 1961, 341, Taf. 
CCXXVI, 1-J 

131 PAPP, L. - SALAMON, Á.: Graber aus dem 5. Jh. in Letkés. Mitt
Archlnst 8-9(1978/79) Budapest, 1980. 85-92, 343- 348„ 87, Taf. 

54· 4· 
132 LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ 1964, 192, Obr. 3/2. 
133 LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ 1964, 192, Obr. 3/3; a korábbi irodalommal. 

(írod: Kassa, magnezit-bánya) 
134 LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ 1964, 192, Obr. 1/5. 
135 SALAMON 1976b, Taf. 33/1. 
136 Pl. Kiszombor 178. sír: CSALLÁNY 1961, Taf. CXXX.1.; Egerlövő: Lo

vÁsz E.: Újabb adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-6. századi 
történetéhez (Az egerlövői temetó') - Beitrage zur Geschichte des 
Komitates Borsod-Abaúj-Zemplén im 5-6. Jahrhundert. MFMÉ 
84-85/ 2(1991) 55-72„ 2. kép három fésűjén. 

137 Kiszombor 62. és 101. sír: CSALLÁNY 1961, Taf. CXXXIII. 8; Taf 
CXXXII. 1. 

138 NAGY E.: V. századi népvándorlás kori sírok Pécs-Málom leló11e-, 
lyen. Graves from the 5'h century in Pécs-Málom. JPME 38(1993) 
Pécs, 1994. 95-102„ 95, I. tábla 2; III. tábla 4. 

139 A salgótarjáni eszköz fogazatához hasonló egy biigetioi kisebb -
szövőfésűnek meghatározott - lemezé. BfRó 1987, 174, Fig. 12.64„ 
Egy erlenbachl sírból más típusú hosszúfogú textilfésűt idéz THEU
NE-GROSSKOPF, B.: Produkte von Kammachern und Beinschnitzern 
der frühen Mittelalters in Südwestdeutchland. ln: „Knochenarbeit" 
Artefakte aus tierischen Rohstoffen im Wandel der Zeit. Archao
logische Inforn1ationen aus Baden-Württemberg 27. Stuttgart, 
1994. 83-98.= Begleitheft zur Austellung im Saalburg-Museum, 
Saalburg-Schriften 4(1996) Bad Homburg v.d.H. 83-98„ 97, Abb.18. 

140 BfRó 2002, 67. 

20 

production process and they were not ornaments118 since 
the notches appear on combs of diverse types, ages and 
ethnicities. They can be found in long stretches or only 
on one side of the comb or the handle but not in the 
entire length. The working phase interpretation is sup
ported by the fact that the location and the sizes of the 
notches match the tooth gaps,119 while the rows of small 
incisions are of varying lengths and their direction can 
also change on the site item. The various lengths and the 
appearance of the notches on the middle piece or rather 
its edge can be observed according to their direction and 
the angle they enclose with the handle plate. ln a few 
cases they injure the ornament of the handle plate prov
ing that they were made after the decoration of the mid
dle element irrespective of it. The notches can be ob
served in the materials of various periods and ethnicities120 

indicating that the technical solution was common. Pos
terior rasping can be observed on the Roman double
sided bone combs,121 the ones with triangular,122 semicir
cular handles123 and the single-lobed bell-shaped 
handles124 of Brigetio. They also appear on double-sided 
bone combs,125 ones with triangular126 and single-lobed 
bell-shaped handles127 in the Csákvár material. The marks 
left by the carver can also be observed on the double
sided combs of the Sarmatian territory of the Imperial 
period e. g. on the fragment from the Ecser site no. 6128 

and the item recovered from settlement feature no. 766 

118 They are either not mentioned or they are described as or
naments at the bone combs published in the archaeological 
literature. E.g. CSALLÁNY 1961, Taf. CCLXVII. 5 mentions them 
at the ornaments (comb of grave 5 of Szőreg, Téglagyár) . At he 
description of the stiffening ribs of the comb from feature no. 
379 of the Polgár site no. 7: „short vertical parallel notches can be 
found at the lower edges." MEDGYESI P. - PINTYE G.: A Békéscsaba
felvégi-legelő leló'helyró1 származó késő szarmata kori csontfésű 
és kapcsolatai (Aus dem Fundort Felvégi-Weide (Weide am 
oberen Ende) stammender Beinkamm aus der spatsarmatischen 
Zeit und die Zusammenhange) BMMK 28(2006) 61-98., 66. Judit 
Hervai on the comb of grave no. 2 in Budafoki Road: „Short lines 
can be seen at the gaps of the teeth on the lower edge of the two 
long connecting bands." HERVAI J .: Népvándorláskori csontfésűk. 

(Völkerwanderungszeitliche Knochenkamme) BudRég 26 (1984) 
337-345„ 338. fig.3. 2, 4 

119 There are minor divergences when the broken objects are glued 
together during conservation since the distance increases on the 
glued surface. 

120 Pl. D1ACONU, G.: Tirg~or necropola din secolele 111-IV e.n. 
Bucure~ti, 1965„ 262, Pl. CXII. 4. 

121 BíRó 1987, Fig. 136, 138-i40, 143-i46 
122 BfRó 1987, Fig. 150-i52, 154 
123 BíRó 1987, Fig. 23, 149 
124 BfRó 1987, Fig. 24-25 
125 SALAMON-BARKÓCZI 1971, Abb, 6/19, Abb. 7/ 30, Abb. 8/12 and 22. 

Abb. 9/1 
126 SALAMON-BARKÓCZI 1971, Abb. 6/10 and 26„ Abb. 7/14 
127 SALAMON-BARKÓCZI 1971, Abb. 11/12 
128 PATAY R. - FEKETE Z.: Ecser 6. leló'hely. ln: Régészeti kutatások 

nlásfél inillió négyzetméteren. Autópálya és gyorsforgalmi utak 
építését megelőző régészeti feltá rások Pest Megyében. Szerk. Tari 
E. Szentendre, 2006, 16-20„ 16. 
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zott díszítések viszonylag egyszerűek,141 és sok esetben 
különböző korú, etnikumú és régiójú lelónelyek anyagá
ból is pontos analógiákat lehet idézni egy-egy darabhoz. 
Ráadásul a római párhuzammal is rendelkező barbár 
példányoknál kérdéses, hogy kereskedelmi árunak, helyi 
utánzatnak, esetleg római vándormester készítményének 
kell-e minősíteni a darabokat. A műhelymeghatározásnál 
éppen ezért nem az általános jelenségek azonossága, 
hanem azok eltérése lehet a döntő. A díszítéshez meg
jegyzendő még, hogy a 484. objektum fésűjénél nem 
azonos a két merevítő díszítése (12. kép 3.) . Hasonlókép
pen különbözik Pl. egy nagytétényi,142 egy csákvári143 

kétoldalas és a marosvásárhelyi (Tirgu-Mure~)144 púpos 
hátú állatalakos fésű mintája. Soruk folytatható többek 
között még a battonyai 4. gödör fésűjével is,145 azaz mind 
római, mind barbár területen előfordul. 

Fontos a műhelykérdés szempontjából a salgótarjáni 
295. objektum két fésűje: azonos típusúak, még kisebb 
részleteikben is megegyeznek.146 Az egyiken 1-2 éves, a 
másikon hosszabb idejű használat nyoma látszik. Hosszabb 
használatra utaló nyomok vannak a harmadik, legszebb 
kivitelű fésűn is. Mivel műhelyre utaló nyersanyag és 
félkész termék egyaránt megtalálható a lelónelyen, ma
gyarázatra szorul a használt darabok jelenléte. Kérdéses, 
hogy ezek vándor mester mintapéldányai, vagy javításra 
átadott fésűk-e.147 Salgótarján, bevásárlóközpont lelóne
lyen azonban feltűnő, hogy igen kevés a vágásnyomos 
csonthulladék.148 Ez a jelenség talán azt jelezheti, hogy 
vándor csontműves dolgozott rövidebb ideig a telepen.149 

A fésűk a salgótarjáni telep második periódusának 
jellegzetes leletei. A J obbágyiban előkerült kétoldalas 
fésűs sír feldolgozása során Kiss Attila összegyűjtötte a 
svéb terület leletanyagát.150 E leletek közül kiemelendő, 
hogy a kétoldalas csontfésűk ill. kíséró1eleteik alapján 

141 
142 

143 
144 
145 

146 

147 
148 

149 

150 

Pontkörös, karcolt vonalak és vonalkötegek stb. 
BíRó 2002, Fig. 76b. egyik oldal, másik oldal: Fig 76/ a. Egyik ol
dalán ékrovott hullámkeret, míg a másikon ugyancsak ékrovott 
kettős egymást keresztező vonalminta látszik. 
Csákvár 68. sír: SALAMON 1976b, 52, Taf. 31. 1-2. 
SALAMON 1976b, 52„ 24. jz„ Taf. 32. 1- 2. , 
SZABÓ J. J.: Népvándorlás kori teleprészlet és Arpád-kori telepü-
lésnyomok Battonya határában (Völkerwanderungszeitlicher 
Siedlungsteil und árpádenzeitliche Siedlungsspuren in der Nahe 
von Battonya) BMMK 5(1978) 61-86„ 65, Vl t. Kétsoros fésűjének 
egyik oldalán széllezáró és középső mintaként függó1eges egyenes 
vonalsorok vannak, köztük „X"formájú ék vésett sorokkal, a másik 
oldalán hasonló a hármas osztás, de a szélső és középsó'k között 
ékrovott árkádsoros díszítés található. 
Mindkettőn csak az egyik oldalon van után-reszelés a középtagok 
két hosszanti oldalán, négy vasszegecsesek, azonos széltípusúak 
és a foghíjak is hasonlóan képzettek. 
Mindhárom részben hiányos. 
A csontműhelyek legnagyobb részében igen sok a vágott apróbb 
vagy nagyobb hulladék. 
A jelenkori bolygatások miatt azonban az sem kizárt, hogy a 
műhely már megsemmisült és csak a hozzá tartozó munkafelület 
egy része maradt 1neg. 
Kiss 1979, 179-181, Abb. 2. 
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of Szihalom, Pamlényi-tábla.129 It can also be found on 
the double-sided combs of the German find material of 
the late Imperial period and the early Migration period: 
at Kisterenye,130 in grave 1 of Letkés,131 on a handle-plate 
found in Kapusany,132 on an item from Kosice,133 the comb 
of a semicircular handle-plate from Dúbravka134 and on 
the comb with a single-lobed bell-shaped handle from 
Letcani.135 From the second half of the 5lh century, they 
can be observed on the connecting-plates of Gepid 
double-sided bone combs136 and one-sided combs.137 It is 
important that the teeth are coarser on one side and 
finer on the other side in the double-sided comb from 
grave no. 2 of Pécs-Málom and the incisions match the 
teeth on the two longitudinal sides of the connecting
pla te ! 138 Finally, the reconstruction of the use of the 
antler tool from Salgótarán (Fig. 15. 5) supports the in
terpretation of the incisions as the results of posterior 
rasping during the manufacturing process.139 

The problem of the determination of th e workshop 
can be raised in the case of bone combs. Mária Biró 
regarded the ornaments the most determinant feature 
from this respect.140 The ornaments are relatively simple 

129 VÁRADI A.: Szíhalom- Pamlényi-tábla. Késő szarmata-kora 
népvándorlás kori telep és temető a IV.-V. századból. (Late 
Sarmatian- early n1igration period settlement and cemetery 
from the A. D. 41h-5•h century) ln: Utak a múltba / Path into the 
Past. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései. Szerk: Raczky 
P„ Anders A„ Kovács T. Budapest, 1997. 117-119, 190-i91„ 117. 
figs of Kat. XVI/16: p. 118, fig. 118 and p. 191, fig. 16 on the top 

130 Kisterenye (to date Bátonyterenye): DoRNYAY 1936, 93, fig. 5.1, 
the same photo of the comb see also CSALLÁNY 1961, 341, Taf. 
CCXXVI, 1- 3 

131 PAPP, L. - SALAMON, Á.: Graber aus dem 5. Jh. in Letkés. Mitt
Archlnst 8- 9(1978/79) Budapest, 1980. 85-92, 343-348., 87, Taf. 

54· 4· 
132 LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ 1964, 192, Obr. 3/ 2 
133 LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ 1964, 192, Obr. 3/3 with earlier references 

(ref.: Kassa, magnesite mine) 
134 LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ 1964, 192, Obr.1/ 5 
135 SALAMON 1976b, Taf. 33/1 
136 Pl. Kiszombor grave no. 178: CSALLÁNY 1961, Taf. CXXX.1.; Eger-, 

lövő: LovÁsz E.: Ujabb adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
5-6. századi történetéhez (Az egerlövői ten1etó') - Beitrage zur 
Geschichte des Komitates Borsod-Abaúj-Zemplén im 5- 6. Jahr
hundert. MFMÉ 84- 85/ 2(1991) 55-72„ three combs in fig. 2 

137 Pl. Kiszombor grave no. 178: CSALLÁNY 1961, Taf. CXXX.1.; Eger
lövő: Lov Ász 1991, two combs in fig. 2 

138 NAGY E.: V. századi népvándorlás kori sírok Pécs-Málom lelóne
lyen. Graves from the 5'h century in Pécs-Málom. JPMÉ 38(1993) 
Pécs, 1994. 95-io2„ 95, plate 1. 2; plate 111. 4 

139 The teeth of a smaller plate from Brigetio, which is determined 
as a weaving con1b, are similar to the ones of the Sagótarjn 
tool. BfRó 1987, 174, Fig. 12. 64. THEUNE-GROSSKOPF, B.: Produkte 
von Kammachern und Beinschnitzern der frühen Mittelalters in 
Südwestdeutchland. ln: „Knochenarbeit" Artefakte aus tierischen 
Rohstoffen itn \.Yandel der Zeit. Archaologische lnformationen 
aus Baden-Württemberg 27. Stuttgart, 1994. 83-98.= Begleitheft 
zur Austellung im Saalburg-Museum, Saalburg-Schriften 4(1996) 
Bad Homburg v.d.H. 83-98„ 97, Abb.18 cites a long-toothed textil e 
comb of a different type from the Erlenbach grave. 

140 BíRó 2002, 67 
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a Nitriansky Hrádokon (Kisvárad) 151 eló'került sírt a 
4. századra datálta Jan Eisner.152 Az 5. sz. első harma
dára datálták a Csővár-szivattyúházi darabot,153 míg a 
6. sz. első felére határozták meg a Kálna nad hronomi 
(Kiskálna) példányt.154 Szurdokpüspöki, Hosszű-dűlő 
5. sírjában poliéderes fülbevalók155 is voltak. Hasonló 
poliéderes fülbevalók kíséró1eletei voltak például a 

v 

levicei (Léva, Alsó rétek), Letkés, vízfogói, 156 S arovce 
(Nagysáró) III. temető, makóczadombi,157 Velké Kosto
lány-ban (Nagykosztolány) előkerült158 fésűknek. 
A Besenov (Zsitvabesenyő), törökdombi sírokat159 (po
liéderes csüngó'k, csontfésű) záróéremként II. Theodo
sius ( 402-450) pénze keltezte, 160 a XI. sír kétsoros tö
redékes fésűje mellett Honorius érem volt.161 Végül a 
szurdokpüspöki Hosszú-dűlői 4. sír púpos hátú fésűjét 
Honorius 402-406 között vert, verdefényes solidusa 162 

keltezte.163 
, 

Az Arpád-kori teleprészlet szintén nagyrészt boly-
gatott volt. A hulladékgödrökön kívül sérült szabadtéri 
tüzelónelyek és edénytöredékes tapasztású kemencema
radványok164 kerültek elő. 165 

Sajnálatos, hogy a 2009-re tervezett megelőző 
feltárás folytatására nem kerülhetett sor,166 pedig a 
zagyvapálfalvi csoport névadó lelónelyének fennma
radó, érintetlen részének feltárása mind az észak-ma
gyarországi és dél-szlovákiai régió késő bronzkora, 
mind a temető értékelése szempontjából vitathatatlan 
fontosságú. Ismételten hangsúlyozzuk,167 hogy a szak
irodalomból ismert korábbi dokumentálatlan feltárá
sok leltározatlan anyaga a II. világháború alatt való
színűleg összekeveredett,168 és a Hillebrand féle 221 
sír 18°/o-át már Kemenczei Tibor sem tudta azonosíta-

151 Kiss 1979, 180, Nr. 32. irodalmi hivatkozással. 
152 E1sNER, J.: Slovensko v Praveku. Bratislava, 1933., 311, Taf. 

LXXXIV, J; Kiss 1979, 180, Nr. 32. „Eisner „. datierte es in das 
4. Jh., eloch aufgrund eler in eler Slowakei gejundenen Griiber 1nit 
zweizeiligen Knochenkiimmen liann es ebenso aus elem 5. ivie auch 
au.s elem. 4. fh. sta1nnien. 11 

153 Kiss 1979, 179, Nr. 4. irodalmi hivatkozással. 
154 Kiss 1979, 179, Nr. 16. irodalmi hivatkozással. 
155 BÁCSMEG1-GuBA 2007, 17. oldal 8. kép. 
156 Kiss 1979, 179, Nr. 2J a korábbi irodalomn1al. 
157 Kiss 1979, 180, Nr. 42. a korábbi irodalommal. 
158 Kiss 1979, 180, Nr. 49. a korábbi irodalommal. 
159 Kiss 1979, 179, Nr. 1. a korábbi irodalommal. 
160 Toc1K 1962, 188-i92; Kiss 1979, 179, Nr. 1. 
161 Toc1K 1962, 191. 
162 Eló1ap: DNHONORI VSPFAVG, Pc., pd. büszt jobbra., gyöngy

diadém. Hátlap: VICTORI AA VGGG. Császár jobbra áll, jobb 
kezében labarum, bal kezében Victoriola, aki koszorút nyújt 
felé. Bal lábával fogolyra tapos. Alak mellett két oldalt: R/ V, 
COMOB. Ravenna, 402-406. RIC Nr. 1287, LRC Nr. 735. A solidus 
meghatározását Redő Ferencnek itt is megköszönjük. 

163 8ÁCSMEG1-GUBA 2007, 16. oldal J kép. 
164 A jelenkori bolygatás a legtöbbet feldúlta. , 
165 Az Arpád-kori és középkori anyagot Hancz Erika dolgozza fel. 
166 A beruházó a gazdasági helyzettel indokolta döntését. 
167 GUBA-VADAY 2007, 1J 
168 KEMENCZEI 1967, 25J 
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on the combs141 and often exact ana logucs can be cited 
to an item from the materials of sitcs of di verse periods, 
ethnicities and regions. ln thc casc of items from the 
Barbaricum that have Roman analogucs it is not clear 
if they were traded goods, local i1nitations or combs 
made by Roman itinerant crafts1nen. Thus not the 
identities of the general features but their divergences 
can be decisive in the determination of the workshop. 
It should be added with regard to the ornaments that 
the decoration of the two side plates are not identical 
on the comb of feature no. 484 (Fig. 12. 3). The orna
ments of e. g. a double-sided comb from Nagytétény142 

and another one from Csákvár,143 and a zoomorphic 
comb with a single-lobed bell-shaped handle from 
Marosvásárhely (Tirgu-Mure~)144 also have different 
ornaments. The list of examples could be continued 
with the comb of pit no. 4 of Battonya.145 It means that 
this phenomenon can occur on both Roman and Barbar
ian territories. 

Two combs from feature no. 295 of Salgótarján are 
important from the respect of the identification of the 
workshop: they are of the same type and identical even 
in the minor details.146 One of them shows use wear of 
1-2 years, the other one was used for a longer period. 
Use wear of a longer period can be observed on the third, 
the nicest comb. Asboth raw materials and roughed-out 
products implying a workshop can be found at the site, 
the presence of worn objects needs to be explained. It is 
not certain if they were the specimens of an itinerant 
carver or combs handed over for repair.147 However, it 
was striking at the Salgótarján, Shopping centre site that 
there were very few bone fragments with cut marks.148 

This phenomenon can mean that an itinerant bone 
carver worked in the settlement for a shorter period.149 

141 
142 

143 
144 
145 

146 

147 
148 

149 

Circle and dot ornaments, incised lines and bunches of lines etc. 
BfRó 2002, Fig. 76b one side, other side: Fig 76/a. A grooved wavy 
frame can be seen on one side, while a double, crossing linear 
pattern was grooved into the other side. 
Csákvár grave no. 68: SALAMON 1976b, 52, Taf. 31. 1-2 
SALAMON 1976b, 52, note 24, Taf. 32. 1-2 , 
SZABÓ J. J.: Népvándorlás kori teleprészlet és Arpád-kori telepü-
lésnyon1ok Battonya határában (Völkerwanderungszeitlicher 
Siedlungsteil und árpádenzeitliche Siedlungsspuren in der 
Nahe von Battonya) BMMK 5(1978) 61-86., 65, Plate VI. Verti
cal straight lines can be found on the edges and in the middle 
of one side with X-shaped grooved rows between then1, while a 
similar division can be observed on the other side but the orna
ments bet,veen the lateral and central lines are rows of grooved 
semicircles. 
Both were rasped on only one side along the two longitudinal 
sides of the n1iddle elements, they have four rivets, the edges 
are identical and the gaps between the teeth were inade with 
the same method. 
Ali three of them were incomplete. 
The quantity of smaller and larger chips wüh cut marks is gener
ally very high in bone workshops. 
It is also possible because of the 111odern disturbances that the 
workshop has been destroyed and only a part of its working area 
has been preserved. 
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ni.169 Ha figyelembe vesszük, hogy a temető sírszámát 
Hillebrand Jenő kb. 400-ra becsülte, 170 a temető egészét 
tekintve az információveszteség még több! 

169 KEMENCZEI 1967, 253- 258. beazonosított és közölt sírok: 3-6, 8-i5, 
17-24, 26-31, 33, 35, 37-44, 46- 48, 50-69, 71-88, 90-111, 115, 
120-i22,125,127-i31,134,136-153,155-157,159-i71,173,175,177, 
179-180,182-i92,194-i95,197-201,203-204,206-207,209-210, 
212-213, 215-221. 

170 HILLEBRAND 1929, 35: „Ha ehhez a számhoz" - t. i. az általa feltárt 
221 bolygatatlan sírok számához - „hozzávesszük a már régebben, 
főleg az ekejárástól megbolygatott urnákat, úgy az amatőröktó1. 
kiemelt urnákkal együtt kb. 400-ra tehető ennek a bronzkori urna
temető sírjainak száma." 

Combs are the characteristic finds of the second 
period of the Salgótarján settlen1ent. Attlila Kiss col
lected the find material of the Suebi territory in the 
course of the analysis of the grave with a double-sided 
comb uncovered in J obbágyi.150 It should be mentioned 
from among them that Jan Eisner dated the grave at 
Nitriansky Hrádok (Kisvárad) 151 from th e 4th century 
based on the double-sided bone combs and their ac
companying finds.152 The item from Csővár-Szivattyúház 
was dated from the first third of the 5th century,153 while 
the comb from Kálna nad Hronom (Kiskálna) was 
dated from the first half of the 6th century.154 There were 
polyhedral earrings as well in grave no. 5 of Szurdok
püspöki, Hosszú-dűlő. 155 Similar polyhedral earrings 
were found together with combs in Levice (Léva, Al-.., 
sórétek), Letkés, Vízfogó,156 cemetery Ili of Sarovce 
(Nagysáró), Makóczadomb157 and Velké Kostolány 
(Nagykosztolány).158 The graves of Besenov (Zsitva
besenyő)-Törökdomb159 (polyhedral pendants, a bone 
comb) were dated by the coin of Theodosius 11 ( 402-
450) as a closing coin,160 and a Honorius coin lay beside 
the fragmentary comb of grave no. Xl.161 Finally, the 
comb with a single-lobed b ell-shaped handle in grave 
no. 4 of Szurdokpüspöki-Hosszú dűlő was dated by 
Honorius' mint fresh solidus162 minted between 402 and 
406.163 

, 
The Arpádian period settlement fragment was also 

largely disturbed. Outdoor hearths and remains of ovens 
with shards in the daubing164 were found beside refuse 
pits.165 

It is regrettable that the investment-led excavations 
could not be continued in 2009166 although the uncover-

150 K1ss 1979, 179-i81, Abb. 2 
151 Kiss 1979, 180, Nr. 32. with references 
152 ErsNER 1933, 311, Taf. LXXXIV, 3; Kiss 1979, 180, Nr. 32. „Eisner 

.. . datierte es in das 4. Jh„ doch aufgrund der in der Slowakei ge
fundenen Graber mit zweizeiligen Knochenkiimmen kann es ebenso 
aus dem 5. wie auch aus detn 4. Jh. stammen." 
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153 Krss 1979, 179, Nr. 4 with references 
154 Krss 1979, 179, Nr. 16 with references 
155 BÁCSMEGJ-GUBA 2007, p. 17, fig. 8 
156 Kiss 1979, 179, Nr. 23 with references 
157 Kiss 1979, 180, Nr. 42 with references 
158 Kiss 1979, 180, Nr. 49 with references 
159 Kiss 1979, 179, Nr. 1. with references 
160 Toc1K 1962, 188- 192; Kiss 1979, 179, Nr. 1 
161 TOCIK 1962, 191 
162 Obverse: DNHONORI VSPFA VG, Pc., pd. Bust on the right, bead 

diadem. Reverse: VICTORI AAVGGG. The emperor stands on 
the right with a labarum in the right hand and with Victoriola in 
the left hand who holds out a garland to hím. His left foot steps 
on a captive. On two sides of the figure: R/ V, COMOB. Ravenna, 
402-406. RIC Nr.1287, LRC Nr. 735. 1 am grateful to Ferenc Redő 
for the determination of the solidus. 

163 BÁCSMEGI-GUBA 2007, p. 16, fig. 3 
164 Most of them were disturbed by modern pits. 
165 Erika Hancz has been elaborating the Árpádian period and 

medieval materials. 
166 The investors cited their financial situation as a reason of their 

decision. 
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ing of the remaining intact part of thc cponymous site 
of the Zagyvapálfalva group would evidently be impor
tant from the respect of the Latc Bronze Age of the 
Northern Hungarian and Southern Slovakian region just 
as well as for the sake of the evaluation of the cemetery. 
We have to stress again 167 that the uninventorized ma
terials of earlier undocumented excavations mentioned 
in the archaeological literature probably got mixed dur
ing World War II,168 and even Tibor Kemenczei could 
not identify 18% of Hillebrand's 221 graves.169 Taking 
into consideration that Hillebrand estimated the 
number of graves to about 400 in the cemetery,170 the 
loss of information is even greater regarding the whole 
of the cemetery! 

167 GUBA-VADAY 2007, 13 
168 KEMENCZEI 1967, 253 
169 KEMENCZEI 1967, 253-258. identified and published graves: 3-6, 

8-15, 17-24, 26-31, 33, 35, 37--44, 46- 48, 50--69, 71-88, 90--:t11, 
115, 120-122, 125, 127-131, 134, 136--:t53, 155-157, 159-171, 173, 
175,177,179-180,182-192,194- 195,197-201, 203-204, 206-207, 
209-210,212-213,215-221 

170 Hillebrand 1929, 35: „Ij we add to this number" - the 221 undis
turbed graves he uncovered - „the ums most of which the plough 
has disturbed, the number of the graves of this Bronze Age urn 
cemetery can be estimated to about 400 together 1vith the ums lifted 
by non-professionals." 
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1. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. A 2007. és 2008. évi feltárás összesítő térképe a jelenkori objektumokkal 

Fig. 1: Salgótarján, Shopping centre. Complex map of the 2007 and 2008 excavations with the modern features 
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3 

2. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1: urnasírra ráépített jelenkori épületfa!; 2: Kőlappal fedett temetkezés egy 
halottal; 3-Li: családi temetkezések (több halottal); 5: temetkezés állatcsont melléklettel; 6: kőkeretes sír egy halottal 

Fig. 2: Salgótarján, Shopping centre. 1: Modern house wall built over an urn grave; 2: Burial of one dead covered 
with a stone slab; 3-Li: family burials (with more than one dead); 5: burial with animal bone grave furniture; 

6: grave of one dead with a stone frame 
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3. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1- 2: kőkeretes sírok egy halottal; 3-4: kőkeretes családi sírok (több halottal); 
5: szórt hamvas sír 

Fig. 3: Salgótarján, Shopping centre. 1-2: Graves of one dead with stone frames; 3-4: family graves (more than one 
dead) with stone frames; 5: grave with scattered ashes 
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1 111 

3 

Li. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1. 3: csontvázas sír edénnyel; 2: csontvázas gyermektemetkezés, 
korábbi hamvasztásos sírral 

„ 

Fig. Li : Salgótarján, Shopping centre. 1. 3: lnhumation burial with a vessel; 2: inhumation burial of an infant with an 
earlier cremation burial 
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5. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1-2: ustrinum bontás közben; 3. kép: az ustrinum felszínébe égett edény; 
Le égett farönkök az ustrinumban; 5: az ustrinum keletei részét bolygató Árpád-kori beásások 

Fig. 5: Salgótarján, Shopping centre. 1-2: ustrinum during cleaning; 3: vessel burnt into the surface of the ustrinum; 
Li: burnt logs in the ustrinum; 5: Árpádian period pits, which disturbed the eastern part of the ustrinum 
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6. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1: urna, belsejében bronztárgyakkal és vázmaradványokkal; 2- Li: temetkezés 
több halottal, az urnán kívüli miniatűr lándzsával 

Fig. 6: Salgótarján, Shopping centre. 1: Urn with bronze objects and skeletal remains in it; 2-Li: burial with more than one 
dead and a miniature spear outside the urn 
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7 

0 Sem 

7. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1-8: borotvák 

Fig. 7: Salgótarján, Shopping centre. 1- 8: razors 
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8. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1-3: tőrpengék; Li-5: miniatűr tőrök; 6: lándzsatöredék; 7: min i atűr lándzsa; 
8: nyílhegy; 9-10: vésők; 11 - 12: min iatűr szárnyas balták; 13: szárnyas balta 

Fig. 8: Salgótarján, Shopping centre. 1-3: dagger blades; Li-5: miniature daggers; 6: spear fragment; 7: miniature spear; 8: 
arrowhead; 9-10: chisels; 11-12: miniature winged axes; 13: winged axe 
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9. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1-1 5: sarlók; 16- 18: csipeszek 

Fig. 9: Salgótarján, Shopping centre. 1-1 5: sickles; 16- 18: tweezers 
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1 

0 Sem ---

2 

10. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1-3: agancs nyersanyag 

Fig. 10: Salgótarján, Shopping centre. 1-3: antler raw material 
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Sem 2 

3 

11. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1-2: agancs nyersanyag; 3: szarvasmarhacsont nyersanyag 

Fig. 11: Salgótarján, Shopping centre. 1- 2: antler raw material; 3: cattle bone raw material 
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1 2 

1 1 

3 

0 Sem 

12. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1: rontott csontfésű; 2: félkész fésűmerevítő; 3: kétoldalas fésű, 
használati nyomokkal 

Fig. 12: Salgótarján, Shopping centre. 1: spoilt bone comb; 2: roughed-out bone connecting plate of a comb; 
3:double-sided comb with use wear 
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13. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1: selejt csonttű; 2: csont játékkorong; 3: medvefog amulett; Li-6: csonttűk; 
7: csontkorcsolya 

Fig. 13: Salgótarján, Shopping centre. 1: spoilt bone pin; 2: bone disc of a game; 3: bear tooth amulet; 
Li-6: bone pins; 7: bone skate 
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1 

2 
0 Sem 

1 Li . kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1-2: kétoldalas fésűk, használati nyomokkal 

Fig. 1 Li: Salgótarján, Shopping centre. 1-2: double-sided bone combs with use wear 
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15. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1-2: csontsimítók; 3: másodlagosan simítónak használt kőbalta; 
4: agancseszköz; 5: eszközhasználat rekonstrukciója 

Fig. 15: Salgótarján, Shopping centre. 1-2: bone smoothers; 3: stone axe secondarily used as a smoother; 4: antler tool; 
5: reconstruction of tool application 
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7 .. 

16. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. A Hillebrand- féle szelvények: 1: 315. objektum bontás közben; 2: L.i81. objektum; 
3: L.i93. objektum jelentkezése; L.i: a L.i93. objektumban urna al jtöredéke hamvakkal; 5: L.i93. objektumban a bedobált 

edénytöredékek és kövek; 6: L.i93. objektum alja; 7: L.i93. objektumban bontás közben jelentkező különböző síredények 

Fig. 16: Salgótarján, Shopping centre. Hillebrand's cuttings: 1. Feature no. 315 during cleaning; 2: feature no. L.i81; 
3: appearance of feature no. L.i93; L.i: bottom fragment of an urn with ashes in feature no. L.i93; 5: shards and stones thrown 

into feature no. L.i81; 6: bottom of feature no. L.i93; 7: various grave vessels appearing in feature no. L.i93 during cleaning 
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17. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. Az 1. sírtípus mellékletadási szokása 

Fig. 17: Salgótarján, Shopping centre. Grave furniture in grave type 1 
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18. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. A 11-V. sírtípusok mellékletadási szokásai 

Fig. 18: Salgótarján, Shopping centre. Grave furniture in grave types 11-V 
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Oravecz Hargita - Mráv Zsolt 
..... 

Jelentés az Erd, Simonpuszta 
lelőhelyen végzett 2007. és 
2008. évi leletmentésről 

A Magyar Nen1zeti Múzeum, a Kulturális Örökségvé
delmi Szakszolgálat megbízásából 2007. noven1ber 8. és 
2008. február 1. között megelőző régészeti feltárásokat 
végzett a lelónelyen, a Százhalombatta-Pilisvörösvár 
között épülő földgázszállító vezeték nyomvonalában 
(hrsz.: 081/35-37, 083/6-8). A feltárásra kijelölt terület 
5 m széles, és közel 500 m hosszú volt, amely a lelónelyet 
DNy-i szakaszon, Ny-K irányban szelte át (1-2. kép). 

/ 

A Simon puszta-dűlő, Erd D-i határában, a Benta- és 
a Zámori-patak összefolyásánál lévő parton és annak 
Ny-i lejtőjén található. A lelónely megközelítően 350 m 
széles, 8-900 m hosszú, K-i oldalát a Benta határolja, 
annak árterébó1 enyhén emelkedik ki, tengerszint felet
ti magassága 105-106 m körül mozog. Felszíne lankás, 
talaja jó minőségű, átlagban 60- 80 cm vastag humusz
réteg takarja. Környezetét nagy kiterjedésű szántó
földek, rétek, ligetek, gyümölcsösök és szó1ők borítják. 
Határában régészeti lelónelyek sokasága található,1 ami 
azt bizonyítja, hogy e táj nemcsak napjainkban, hanem 
egykoron is vonzó lehetett, főként a földművelésbó1 és 
állattartásból élő közösségek számára. A vidék kedvező 
természeti adottságaira utal, hogy számos pontján, a 
bronzkortól a középkorig folyamatosan lakott volt, nagy 
kiterjedésű telepek jöttek létre. Simonpuszta 23-24 
hektár körüli felszíni kiterjedésével éppen egy ilyen 
intenzív lelónelyet reprezentál. 

A területen 2004-ben a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága Ottományi Katalin vezetésével már végzett 
feltárásokat, aki az épülő M6 autópálya nyomvonalában 
79 OOO m2-en, négy nagyobb régészeti korszak 2500 
objektumát dokumentálta. Az általunk végzett leletmen
tések lényegesen kisebb volumenűek voltak, összesség
ében 2500 m2-re terjedtek ki , és mindössze 124 objek
tumot eredményeztek.2 

,,,, 
Oskor 
Felszínünkön az őskor legkorábbi időszakát a középső 
újkőkori zselízi kultúra képviselte, legalább is erre utalt 
az a néhány szórványos cserép, amelyeket a patakpart 
magasabban lévő részén találtunk, egy késóobi korból 
származó objektum feltárása során. Tartós megtelepe
désre utaló más nyomok (objektumok) nem kerültek 
elő, de ilyenek a korábbi, nagyobb felületen végzett 
feltárásokkal sen1 voltak igazolhatók. Valószínűnek 

1 MRT 7. k. 9/16 lh. 95-96. 
2 Ezúton köszönöm meg kollégá1nnak, Szenthe Gergelynek az 

ásatáshoz nyújtott segítségét. 

Li3 

Hargita Oravecz - Zsolt Mráv 

Report on the rescue excavations 
..... 

at Erd, Simonpuszta site in 2007 
and 2008 

The Hungarian National Museum conducted invest
ment-led archaeological excavations at the site in the 
track of the future gas pipe between Százhalombatta 
and Pilisvörösvár (lrn: 081/35-37, 083/6-8) on the com
mission of the Cultural Heritage Protection Service 
between November 8, 2007 and February 1, 2008. The 
territory to be investigated was 5 m wide and about 
500 m long, and it intersected the south-western part 
of the site ina W-E direction. (Fig. 1-2) 

Simonpuszta-dűlő can be found on a W slope on 
the bank at the confluence of the Benta and the Zámo-

/ 

ri strea1nlets S of Erd. The site is approximately 350 m 
wide and 8-900 m long. The Benta borders it in the E: 
it slightly rises from its floodplain in an altitude of about 
105-106 m above sea level. The surface is mildly sloping, 
the soil is fertile, a humus layer covers it in an average 
thickness of 60- 80 cm. Large plough-lands, meadows, 
gallery forests, orchards and vineyards compose its 
environment. A multitude of archaeological sites can 
be found in its region,1 which proves that this landscape 
was attractive especially for farming communities in 
earlier periods as well . Owing to the natural endow
ments, numerous parts of this region were continu
ously inhabited from the Bronze Age to the Middle 
Ages and large settlements were established. The Si
monpuszta site with its territory of 23-24 ha represents 
these intensive settlements. 

The Directorate of the Museums of Pest County had 
already conducted excavations on the territory under 
Katalin Ottományi's direction in 2004, who had docu
mented 2500 features of four major archaeological 
periods in the track of highway M6 on a territory of 
79000 n12• The rescue excavations covered significantly 
smaller surfaces: 2500 m2 were unearthed and 124 
features were uncovered.2 

Prehistory 
The earliest prehistoric period was represented by the 
Neolithic Zselíz culture at the site; at least this was sug
gested by a few scattered shards found on a higher part 
of the bank du ring the cleaning of a feature dated from 
a later period. No traces (features) of a durational set
tlement were uncovered and it could not either be 
demonstrated by the former excavations conducted on 

1 MRT 7 1986, 95-96 
2 Here I would like to thank Gergely Szenthe my colleague for his 

help at the excavation. 
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tartjuk, hogy az újkó'kori település a Belső-újföldek vagy 
Hosszú-földek alja lelónelyek valamelyikén lehetett.3 

Simon pusztán először a késő bronzkori urnamezős 
kultúra népessége telepedett meg tartósan. Temetkezé
seiket ugyan nem, de telepük egy kisebb részletét mi is 
megtaláltuk. Ebbó1 az időszakból összesen 17 objektu
mot, fó'ként gödröket tártunk fel, amelyek gyéren, egy
mástól nagyobb távolságban jelentkeztek a lelónely 
DNy-i szakaszán. A korábbi munkálatok az urnamezős 
kultúrának kb. 50 urnasírból álló temetőrészletét, vala
mint 170 telepobjektumát (tárolóit, szemétgödreit, ár
kait, kemencéit és házait) tárták fel. Ezek között különös 
j elentőséggel bírtak a kör alaprajzú, félig földbe mélyí
tett, tapasztott vagy döngölt aljú objektumok (ásatójuk 
szerint „lakóházak"), középen munkagödörrel, szélükön 
padkával és felmenő falra utaló cölöphelyekkel.4 

Hasonló formájú objektumok ásatási területünkön 
is megfigyelhetó'k voltak. Az egyiket, a 20/20 számút, 
két középkori árok alatt, azok által részben bolygatva, a , 
nyesési szinthez képest, 100 cm mélyen találtuk. At-
mérője az egyik oldalon 400 cm, a másikon 350-360 cm 
körül volt, az utóbbit csupán hozzávetó1egesen lehetett 
meghatározni, a késóbbi beásások miatt. Az objektum 
ovális alakjáról a felületi és metszetrajz tájékoztat (3. 
kép). Délkeleti és déli oldalán 30 cm magas, kb. 45- 50 
cm széles padkát találtunk. A mélyebb, lejárt, egyenes 
aljú része kb. 310 cm átmérővel rendelkezett. A met
szetfal K-i oldalán, közvetlenül az objektum szélén, ill. 
azon kissé túlnyúlva, egy kisebb, oszlopgödörre utaló, 
fülkeszerű, 20 cm átmérőjű beásást találtunk. Az objek
tum betöltésében tapasztásból, hamus, faszenes csíkok
ból álló, vastag réteg volt, amelybó1 arra következtet
tünk, hogy egy beszakadt, sárral tapasztott, ágfából 
készült, széttöredezett tető maradványai kerültek elő. 
A gödör ovális alakja, valamint az oszlophely fülkeszerű 
kialakítása alapján valószínűnek tartjuk, hogy az objek
tumnak görbevonalú, azaz kupolaszerű befedése lehe
tett. Az ilyen tetőzet alappillérei nem függó1eges, merev 
oszlopok, hanem hajlítható, rugalmas ágak voltak, 
amelynek stabilitását a fülkeszerű beásások biztosítot
ták.5 Csupán a korlátozott kiterjedésű és sürgető tem
pójú feltárásnak tudható be, hogy további fal és tető
szerkezetre, valamint bejáratra utaló nyomokat nem 
sikerült megfigyelnünk. 

Az objektumok rendeltetésével hozható összefüg
gésbe az a két egészen nagyméretű edény is, amelyeket 
az épület Ny-i oldalán, annak padlózatán tártunk fel (4. 
kép 8., 5. kép 5.). (Erró1 lásd Tóth Gusztáv összefoglalá
sát). Egyrészt a nagy edények előfordulása, másrészt a 
belső tér kialakítása (padka, lemélyített járószint), vala
mint a tűzhely hiánya alapján feltételezzük, hogy ez az 

3 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 212; ÜTTOMÁNYI 2006, 77· 
4 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 213; ÜTTOMÁNYI 2006, 74. 
5 DOMBAY 1959, 84-88. 

larger surfaces. Their settlement probably stood at one 
of the Belső-újföldek or the Hosszú-földek alja sites.3 

The population of the late Bronze Age Urnfield 
culture established the first permanent settlement at 
Simonpuszta. We found a smaller fragment of their 
settlement, but did not find burials. Seventeen features, 
mostly pits were uncovered from this period, which 
were loosely distributed at larger distances from one 
another in the SW part of the site. Former excavations 
had uncovered a cemetery fragment of about 50 urn 
graves and 170 settlement features (storage pits, refuse 
pits, trenches, ovens and houses) of the U rnfield culture. 
The round, semi-subterranean features with plastered 
or rammed bottoms ('<dwelling pits" according to the 
archaeologist who unearthed them) with a working pit 
in the centre, benches all around the brim and postholes 
implying vertical walls were especially important from 
among them.4 

Features of similar shapes were observed on our 
excavation territory as well. One of them, feature no. 
20/ 20, was found under two medieval trenches, partly 
disturbed by them, in a depth of 100 cm from the 
scraped surface. Its diameter measured 400 cm on one 
side and 350-360 cm on the other side. The latter one 
could only be estimated because of the later pits. The 
surface and section drawings illustrate the oval shape 
of the feature (Fig. 3) . A 30 cm high and about 45-50 
cm broad bench was found at the south-eastern and 
southern sides. The deeper, trodden, flat part had a 
diameter of about 310 cm. A smaller, niche-like pit, a 
posthole of a diameter of 20 cm was found on the east
ern side of the section wall just at the edge of the feature, 
extending somewhat over it. The feature was filled in 
with a thick layer composed of stripes of daub, ash and 
charcoal, which was interpreted as the remains of a 
collapsed and shattered roof prepared from brushwood 
daubed with mud. The oval shape of the pit and the 
niche-shaped posthole suggest that the feature had an 
arched, a dome-shaped roof. The posts of such a roof 
are not solid, vertical posts but flexible, elastic braches, 
the stability of which was secured with niche-like holes.5 

It was due to the limited extent and the hastened pace 
of the excavation that no more traces of the wall, the 
roof and the entrance could be observed. 

The two very large vessels that were found on the 
floor of the W part of the construction can be linked 
with the function of the features (Fig. 4. 8, Fig. 5. 5). 
(On this see Gusztáv Tóth's summary.) It can be sup
posed from the presence of large vessels, the interior of 
the feature (a bench, the sunken floor level) and the 
lack of a hearth that this oval feature was rather a store
house than a dwelling. 

3 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 212; ÜTTOMÁNYI 2006, 77 
4 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 213; ÜTTOMÁNYI 2006, 74 
5 DOMBAY 1959, 84-88 
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ovális formájú objektum inkább raktár, mint lakóépület 
lehetett. 

A másik, különleges bronzkori objektum, a 91/119 
sz. volt (6. kép). Ennek a formája nyesett felületen sza
bályos kör alakú, 380x380 cm átmérőjű foltot mutatott. 
Szélén sem cölöplyukakat, sem fülkeszerű beásásokat 
nem találtunk (vagy azért, mert ezek egyáltalán nem is 
léteztek, vagy, mert felismerhetetlenné váltak a betöl
tésben). Metszete arra utal, hogy a nyesési szinthez 
mérve 50-60 cm mélyen ásták a földbe, amelynek a 
közepén egy másik, kör alakú, 120 cm átmérőjű, 40-50 
cm mély gödröt alakítottak ki. A töltelékfölben talált 
paticsdarabok, égett, hamus csíkok arra utalnak, hogy 
tetőzete vesszóbó1 és sárból készült. A kör alaprajzból 
feltételezzük, hogy befedése görbe vonalú, a „búbos 
kemencéhez" hasonló (ágakból, vesszó'kbó1 hajlított és 
tapasztott) szerkezetű lehetett. Betöltésébó1 háztartási 
kerámia és egy kemencerostély nagyobb töredéke került 
elő. Rendeltetésére nézve nem sok támpontot nyertünk, 
de erró1 is feltételezhető, hogy inkább élelmiszer táro
lására szolgáló raktárgödör, mint lakóház lehetett, 
amelynek belső, kisebb gödre nyáron „hűtó'ként" szol
gálhatott. 

Kör vagy ovális alaprajzú objektumok nem ismeret
lenek az urnamezős kultúra magyarországi telepein. Az 
érdiekkel azonos méretű és szerkezetű, „tárológödör
nek'', „veremnek'', „raktárnak", „pincének" stb. nevezett 
épületek korábban Pákozdváron,6 Pécsváradon,7 leg
utóbb Balatonbogláron8, Ordacsehin9 kerültek elő. 
Gazdasági funkciójuk mellett szól viszonylag kis, kb. 12 
m2 körüli alapterületük, könnyű szerkezetük, padkával 
vagy veremmel ellátott belső terük, és nem utolsósorban 
„berendezésük" (pl. hordozható tűzhely, tároló, egyéb 
rendeltetésű edény stb.) A kör alaprajzú épületek nem 
csupán tárolásra, hanem, mint számos angliai, olaszor
szági vagy dániai példa mutatja, lakás céljára szolgáló 
építmények is voltak.10 Ilyen rendeltetésük azonban a 
Kárpát-medencei urnamezős kultúrában mindeddig 

6 MAROSI A.: A pákozdvári őstelep . ArchÉrt (1930) 53-73. 
7 DOMBAY 1959, 84-88. 
8 HoNTI, Sz.-NÉMETH, P.- SIKLÓSI, Zs: Balatonboglár-Berekre-dűlő 

és Balatonboglár-Borkombinát. - Balatonboglár-Berekre-d(ílő 

and Balatonboglár-Borkombinát. ln: Gördülő idő. Régészeti fel
tárások az M7-es autópálya So1nogy megyei szakaszán Zamárdi 
és Ordacsehi között. - Rolling Time. Excavations on the M7 
Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi. 
Somogy Megyei Múzeun1ok Igazgatósága - MTA Régészeti Inté
zete. (2007) 167-177. 173. 

9 GALLINA, Zs.-HONTI, Sz.-KJss, v.-MOLNÁR, !.-NÉMETH, P. G.-PoL
GÁR, P.-SEBŐK, K.-SoMOGYI, K.: Ordacsehi-Bugaszeg. Gördülő idő. 
Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szaka
szán Zamárdi és Ordacsehi között. - Rolling Time. Excavations 
on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and 
Ordacsehi . So1nogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - MTA 
Régészeti Intézete. (2007) 213-220. 215. 

10 A. F, HARDING: The Bronze Age House and Village. European 
Societies in the Bronze Age. Can1bridge World Archaeology 
(2000), 29-38. 
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Another unique Bronze Age feature was feature no. 
91/119 (Fig. 6). It appeared on the scraped surface as a 
regular round discolouration of a diameter of 380 cm x 
380 cm. Neither postholes nor niche-shaped pits were 
found at the edges ( either because they never existed 
or because they were not visible in the filling) . The 
cross-section revealed that it was dug to a depth of 
50- 60 cm from the scraped surface, and another round, 
40-50 cm deep pit of a diameter of 120 cm was dug in 
its centre. The daub fragments and burnt, ashy layers 
found in the filling suggest that its roof was built from 
brushwood and mud. The round ground plan implies 
that the roof was arched and it was prepared from bent 
twigs and branches daubed with mud. Household ce
ramics and a larger fragment of an oven grate were 
found in the filling. We did not have real clues concern
ing its function but it rather seemed to have been a 
storage pit in which food had been stored than a dwell
ing. The smaller interior pit could function as a "refrig
erator" in summer. 

Round or oval features have already been metin 
the settlements of the Urnfield culture in Hungary. 
Round or oval constructions of identical measurements , 
and structures as the ones at Erd, which were called 
"storage pits", "storehouses", "cellars" etc., had been 
uncovered at Pákozdvár,6 Pécsvárad7 and recently at 
Balatonboglár8 and Ordacsehi.9 The relatively small 
ground-space (about 12 m2), the light construction, the 
interior furnished with benches and pits, and their 
content, e.g. portable hearths, storage and other vessels 
etc., attest to their economic function. Round construc
tions were not always used for storage: according to 
numerous examples from England, Italy or Denmark, 
similar constructions also served as dwellings.10 This 
function, however, has not been documented in the 
Urnfield culture in the Carpathian Basin. Here the 
dwelling houses were post structure over-ground con
structions of angular shapes furnished with ovens.11 

, 
6 MAROSI A.: A pákozdvári őstelep. ArchErt (1930) 53-73 
7 DOMBAY 1959, 84-88 
8 HONTI, Sz.-NÉMETH, P.-S1KLós1, Zs: Balatonboglár-Berekre-dűlő 

és Balatonboglár-Borkombinát. - Balatonboglár-Berekre-dűlő 

and Balatonboglár-Borkombinát. ln: Gördülő idő. Régészeti fel
tárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi 
és Ordacsehi között. - Rolling Time. Excavations on the M7 
Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi. 
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - MTA Régészeti Inté
zete. (2007) 167-i77. 173. 

9 GALLINA Zs.-HONTI, Sz.-K1ss, v.- MOLNÁR, !.-NÉMETH, P. G.-POL
GÁR, P.-SEBŐK, K.-SoMOGYI, K.: Ordacsehi-Bugaszeg. Gördülő idő. 
Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szaka
szán Zamárdi és Ordacsehi között. - Rolling Time. Excavations 
on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and 
Ordacsehi. Son1ogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - MTA 
Régészeti Intézete. (2007) 213-220. 215. 

10 A. F, HARDING: The Bronze Age House and Village. European 
Societies in the Bronze Age. Can1bridge World Archaeology 
(2000), 29-38. 

11 KőszEGI 1988, 27- 38; plate 5. 16 
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ismeretlen, lakóházaik itt ugyanis szögletes formájú, 
cölöpszerkezetes és kemencével ellátott felszíni építmé
nyek voltak.11 

Az urnamezős kultúrának nemcsak gazdasági épü
leteit, hanem egyszerű hulladékgödreit is megtaláltuk, 
felületünkön összesen hétnek a részletét tártuk fel, 
amelyekbó1 háztartásokból kidobott állatcsontok, feles
legessé vált használati eszközök (nehezékek, csiszolt 
kőszerszámdarabok), valamint edényekbó1 származó 
töredékek kerültek elő. 

A bronzkori település korához a legtöbb támpontot 
az edények tipológiai és stiláris elemzése nyújtotta. A 
finom kerámia szervetlen anyaggal (homokkal) soványí
tott, átlagban 3-4 mm vastag, jól átégetett, fényezett 
felületű, ritkábban világosbarna, krém-, általában szür
késbarna, szürkésfekete (grafitosszürke), fekete színű volt. 
Egyik kedvelt formája a behúzott peremű tál rövid füllel 
vagy anélkül, amelynek peremét síkozással, turbán teker
cseléssel vagy, árkolással díszítették. Gyakori volt a tálak
nak egy félgömbös formájú változata is, amelynek egyik 
példánya rövid szalagfüllel, valamint girlandszerű („ba
rokkos") árkolással díszítve került elő. Jellegzetes formát 
képviseltek még a korsónak, csészének vagy bögrének 
nevezett kisebb méretű, alacsony, kihajló peremű, göm
bös vagy ovális testű edények is. Számos finom töredék 
kétfülű, kanellúrázott vállú, kónikus testű urnából szár
mazott. Több esetben az edények éles profiljai, széles és 
mély árkolásai fémes hatást keltettek, mintha fémedé
nyek utánzásával készültek volna. A kultúra durva edé
nyeit összetört kerámiával, alkalmanként kaviccsal sová
nyították. Felületük rendszerint lesimított, színük 
többnyire szürkésbarna, szürkésfekete volt. Domináltak 
a különböző méretű fazekak, amelyek a leletanyagban 
alacsony, tölcséresen kihajló peremmel, magas, hengeres 
nyakkal, öblös vagy hordó alakú testtel, függó1egesen 
bordázott felülettel, alkalmasint ujjal behúzgált agyagbe
vonattal, ujjbenyomásos bordával, lencse alakú fogóbüty
kökkel, vízszintesen bordázott széles, vagy nyakban ülő 
rövid szalagfüllel fordultak elő. A finom edényekhez 
hasonlóan a durva kerámián is találtunk síkozást, vala
mint széles, ferde és függó1eges ill. vízszintes árkolást. 
A fazekak után nagyobb számban tálakat találtunk, főként 
félgömb formájú változatban, melyeknek jellegzetessége 
a szögletesen kiugró vagy a karéjosan felcsúcsosodó pe
rem volt. A felsorolt formák és díszítések arra utalnak, 
hogy felszínünkön az urnamezős kultúra hagyatéka a 
kultúra II-IV. fázisaihoz köthető.12 

( 4„ 6-7. kép) A lelet
anyag egyetlen unikális darabja egy négyágú, csillag 
alakzatra emlékeztető tárgy volt, melynek pontos meg
felelőjét egyelőre a sághegyi telep urnamezős leletanya
gában ismertük fel ( 4. kép 2.) .13 

11 KősZEGI 1988, 27-38; 5. 16. tábla. 
12 KŐSZEGI 1988, 27- 48. 
13 PATEK, E.: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Budapest, 

1968. XXV. t. 1. 
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Beside economic constructions, we also found the 
simple refuse pits of the Urnfield culture. The fragments 
of seven refuse pits were uncovered on the territory, 
which contained discarded animal bones and articles of 
use (weights, fragments of polished stone tools) and 
fragments of vessels. 

The typological and stylistic analysis of the vessels 
helped the dating of the Bronze Age settlement. The 
fine ceramics were tempered with inorganic material 
(sand). They were 3-4 mm thick in average and they 
were well baked. Their surfaces were polished, their 
colour was sometimes light brown and cream coloured 
but most of them were greyish brown, greyish black 
(graphitic grey) or black. One of the popular shapes was 
a bowl of inverted rims with a short handle or without 
a handle, where the rim was cut straight or it was deco
rated with a channelled spiral ornament or grooves. 
Hemispherical bowls were also frequently found: one 
of their representatives had a short band handle and it 
was decorated with garland-shaped grooving. Smaller, 
low vessels of everted rims and globular or oval bodies 
called jugs, cups or mugs were also characteristic. Nu
merous fine fragments came from two-handled urns of 
channelled shoulders and conical bodies. The sharp 
profiles and the broad and deep grooves of the vessels 
often gave a metallic impression as if the vessels were 
made from metal. The coarse vessels of the culture were 
tempered with crushed ceramics and sometimes with 
pebbles. The surfaces were generally smoothed and they 
were greyish brown, greyish black. Pots of diverse sizes 
dominated, which occurred in the find material with 
low rims everted in a funnel shape, high, cylindrical 
necks, bulging or barrel-shaped bodies, vertically ribbed 
surfaces, eventually with a clay slip segmented with 
lines drawn with fingers, ridges decorated with finger 
impressions, lentil-shaped lug handles, horizontally 
ribbed broad band handles or short ones sitting on the 
neck. Similarly to the fine vessels, we can find channel
ling, broad oblique, vertical and horizontal grooves on 
the coarse ceramics as well. Bowls are also represented 
with a large number, especially the ones of hemispher
ical bodies with characteristic rims, which angularly 
protruded or were pulled up in pointed lobes. The 
listed shapes and ornaments imply that the ren1ains of 
the Urnfield culture can be dated from phase II-IV of 
the culture.12 The only unique find of the Bronze Age 
material was a four-pointed star-shaped object, the 
exact analogue of which was found in the Urnfield 
material of the Sághegy settlement (Fig. 4. 2). 13 

The Celts followed the Bronze Age population in 
the Simon puszta dűlő in the late Iron Age. Their settle
ment phenomena had earlier been unearthed at the NW 

12 KőSZEGI 1988, 27-48 
13 PATEK, E.: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Budapest, 

1968. XXV. t . 1 
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A bronzkori népesség után a simonpusztai dűlőt a 
kései vaskorban élt kelták foglalták el. Telepjelenségei
ket korábban a leló'hely ÉNy-i részén tárták fel.14 Objek
tumaikat mi nem találtuk meg a felszínünkön, hagya
tékukból is mindössze néhány durva, kézzel formált 
edénybó1 származó cserepet és egy nagyobb hombár
edény több összetartozó töredékét gyűjtöttük be. 

Római kor 
~ 

Az MRT 7. k. 9/ 16 leló'hely EK-részében Ottományi 
Katalin 2004-ben egy késő kelta időszaktól folyamatosan 
lakott kora császárkori falu, késóob villa közel 240, a 
Benta-patak felé egyre sűrűsödő objektumát tárta fel.15 

A 2007-2008-ban kutatott felület 15 római kori objek
tuma e településnek a D-DK-i perifériáján helyezkedett 
el, ami magyarázza alacsony számukat és sűrűségüket. 

A korszakhoz tartozó objektumok típusai gödrökre (tá
roló-, szemét- és n1unkagödrök) illetve árkokra korláto
zódtak. 

Az ásatás legjelentősebb római kori, 9. sz. objektuma 
az állattetemeket16 tartalmazó 200x180 cm nagyságú, 
több mint 2 m mély, kerek gödör (8. kép 6.). Betöltésé
nek alsó rétegébó1 egy kézimalom cca. 34 cm átmérőjű, 
homokkóoó1 faragott őrlőköve (8. kép 4.), a felső réte
gébó1 (3) pedig egy márványozott festésű, sárgára égetett 
korsó két, össze nem illő töredéke került elő (8. kép 3.) . 
(A márványozott festéssel díszített kerámiatípusok 
Pannoniában a Kr. u. 1. sz. végén jelentek meg, többsé
gük a 2. sz. első felére keltezhető, de a 3. sz. közepéig 
fokozatosan eltűntek.17) Ugyanebbó1 a rétegbó1 szárma
zik az ásatás és a gödör legfontosabb keltező értékű le
lete, egy nagy átmérőjű, inkább arezzói, mint Pó-vidéki, 
Consp. 20.4.1 formájú terra sigillata tányér (Steilrand
teller) 3,6 cm magas függó1eges oldalfalának töredéke 
(8. kép 2.), a mindössze 3 mm vastag fenék indításával. 
Az ún. Fabrikat A2 minőségjegyeit (edény felületét jól 
fedő, vastag narancsbarna színű, magas fény(í bevonat) 
magán viselő tányér a Kr. u. 1. sz. közepén, legkésóob a 
század második felében készülhetett.18 A tányér jól illik 
a településen Ottományi K. által nagy számban talált 
Claudius-Flavius-kori italiai terra sigillaták sorába.19 A 
inárványozott kerámiával való együttes előfordulása 
alapján az állatdögök eltemetésére ásott gödör végső 
betöltésére (3) valamikor a Kr. u. 1. sz. végén vagy leg-

14 N[ESTER-ÓTTOMÁNYI 2005, 214. 
15 MESTER-ÓTTOMÁNYI 2005.; ÓTTOMÁNYI 2006, 75-77; ÓTTOMÁNYI 

K.: Római villagazdaságok Érden, a Benta-patak két partján. ln: 
Képek a múltból. Az elmúlt évek ásaatásaiból Pest 1negyében. 
Szerk.: Ottományi K. Szentendre 2008, 61. 

16 Ld . Bárány A. és Vörös I. itt közölt tanulmányát. 
17 A díszítési 111ódhoz legutóbb KREKov1c 1997, 41-44. 
18 A Pó-vidéki terra sigillaták pannoniai előfordulásához és kelte

zéséhez összefoglalóan: GABLER, D.: Italienische Sigillatcn mit 
Töpfersternpel in Pannonien. AlbaRegia 29 (2000) 75-98. 

19 MESTER-0-rrOMÁNYI 2005, 214. 

part of the site.14 We did not find th eir features, only a 
few coarse, hand-moulded vessel fragments and two 
fitting fragments of a larger storage jar were collected 
on the surface. 

Roman Period 
ln 2004, Katalin Ottományi uncovered nearly 240 fea
tures of an early Imperial Period village, in the NE part 
of site no. 9/ 16 of vol. 7 of MRT. The features of the 
settlement, which was continuously inhabited from the 
late Celtic period and was later turned into a villa, 
showed an increasing density toward the Benta stream
let. The 15 Roman period features of the settlement were 
located in the S-SE periphery of the territory investi
gated in 2007-2008,15 which explains their low number 
and density. Only pits (storage, refuse and v.rorking pits) 
and trenches were uncovered from this period. 

'47 

The most significant Roman period feature no. 9 
was a 200 cm x 180 cm large and more than 2 m deep 
round pit (Fig. 8. 6) , which contained animal corpses 
(3 dogs, a horse and other bones 16) . A sandstone quern 
of a diameter of about 34 cm was found in the lower 
layer of its filling (Fig. 8. 4), while two not fitting shards 
of a jug baked to a yellow colour and decorated with a 
slip of a marbled effect were uncovered in the upper 
layer (3) (Fig. 8. 3) . (Ceramic types with marbled orna
ments appeared in Pannonia at the end of the 151 cen
tury AD, most of then1 can be dated from the first half 
of the 211d century and they gradually disappeared by 
the middle of the 3rd century.17) The most important 
find of a dating force of the excavation and of the pit 
came from the same layer: the 3.6 cm high fragment of 
th e vertical wall and the start of the only 3 mm thick 
bottom of a Consp. 20.4.1-shaped Samian ware plate 
(Steilrandteller) of a large diameter from Arezzo or less 
probably from the Po region (Fig. 8. 2). The plate, which 
bears the qualitative traits of the so-called Fabrikat A2 

(a thick orange-brown glossy slip that covers the entire 
surface), could be made in the middle or the second 
half of the 151 century AD the latest.18 The plate can be 
fit among the Italian Samian wares of the Claudian
Flavian period, which K. Ottományi found in large 
numbers in the settlement.19 Its co-occurrence with 
marbled ceramics dates the final filling in (3) of the pit 
dug for the burial of animal corpses from the end of the 
151 century AD or the beginning of the 211d century the 

14 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 214 
15 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 213-215; ÓTTOM1\NYI 2006, 75- 77; 

ÓTTOMÁNYI K.: Rón1ai villagazdaságok Érden, a Benta-patak két 
partján. ln: Képek a múltból. Az elmúlt évek ásaatásaiból Pest 
megyében. Szerk.: Ottományi K. Szentendre 2008, 61 

16 See the studies by A. Bárány and l. Vörös in this volume. 
17 On the decoration method see recently KREKov1c 1997, 41-44 
18 On the occurrence and dating of Po region Samian wares in 

Pannonia ina su1n1nary fo rm: GABLER, D.: Italienische Sigillaten 
n1it Töpferstempel in Pannonien. AlbaRegia 29 (2000) 75- 98 

19 MESTER-ÓTTOMÁNYI 2005, 214 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

késó'bb a 2. sz. elején kerülhetett sor. Ez az időszak volt 
a közeli császárkori falu első virágkora is.20 

A 9. sz. gödör közelében, attól D-re néhány méterre 
fekvő 22. sz. gödör fekete humuszos betöltésébó1 egy 
S-profilú tál, egy kívül-belül narancsfestésű, nyitott 
tálforma és egy belül márványozott festésű, ívesen ki
hajló peremű tál töredékét gyűjtötték.21 Az objektum 
kora e leletek alapján a Kr. u. 2. századra, annak is inkább 
az első felére tehető. , 

Egy E-italiai barbotindíszes, vékony falú szürke 
ivócsésze Kr. u. 1. századi, vastagabb falú helyi utánza
ta22 egy cölöplyukból (71) származik (8. kép 1.). Mellet
te a kihasasodó, égett falú 72. sz. gödör valószínűleg 
munkagödör lehetett. Alján másodlagosan égett kövek 
között egy alsó dörzsölőkő is feküdt (8. kép 5.). A gödör 
betöltésében talált jól iszapolt szürke kerámia és két 
narancsfestésű korsó töredéke ugyancsak a Kr. u. 2. 
századra keltezhetők. 

A leletek kronológiája azonos a simonpuszta-dűlői 
villatelepülést megelőző, egy késő kelta falu folytatása
ként a Kr. u. 1. sz. közepétó1-második felétó1 a marko-
1nann háborúkig lakott faluéval. A feltárt császárkori 
objektu1nokat ezért e település korai periódusához 
köthetjük. A villa fennállásával egyidős, Kr. u. 2. sz. 
végénél késó'bbi leletek a 2007-2008-ban feltárt felüle
ten nem kerültek elő. 

/ 

Arpád-kor 
A simonpusztai lelónelyen legnagyobb intenzitással az , 
Arpád-kor idején telepedtek n1eg, an1it az előző feltárá-
sokból származó 1900 objektum: házak, gödrök, kemen
cék, árkok sokasága bizonyít legjobban. 23 Az általunk , 
bizonyossággal Arpád-korinak meghatározott objektu-
mok szá1na mindössze 14 volt, de az egyéb települési 
jelenségek (pl. árkok, inunkagödrök) típusa, valamint 
elhelyezkedése alapján még ennél is jóval nagyobb 
számuk feltételezhető, iniként erre már a korábbi ása
tási megfigyelések is utaltak.24 

, 
Az Arpád-kori településbó1 három épület részletét, 

földbe ásott cölöphelyeit, süllyesztett padlózatát, egynek 
pedig belső tárolóját tártuk fel. Mindegyikben találtunk 
tűzhelyre, tapasztott kemencére utaló nyo1nokat, an1e
lyekből arra lehetett következtetni, hogy az objektumok 
valóban lakás céljára szolgáló épít1nények voltak. 
A nyo1nvonalunkba eső részletek alapján megállapít
hattuk azt is, hogy a házak négyszögletes alakúak voltak. 

20 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 214. 
21 KREKOVIC 1997, 44. 
22 A vékony fa lú É-itáliai ivócsészék Kr. u. 1. századi helyi utánza

taihoz összefoglalóan: SzőNv1, E. T.: Thin-walled pottery fron1 
Mursella. ln: MittArchHist 24 (1997-1998) [1999) 516- 524. 
(1nursellai gyártásuk kapcsán). Dél-(E1nona, Sirmiun1) és Ny-Pan
noniában (Carnuntu1n) bizonyosan gyártották ó'ket. KREKOVIC, 
E: Fine pottery of Italian Style in Pannonia. Anados 2 (2002) 
161-168. 

23 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 213- 215. 
24 MESTEH-ÜTTOMÁNYI 2005, 214. 
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latest. This was also the first flourishing period of the 
nearby Roman period village.20 

The black hun1us filling of pit no. 22, which lay a 
few metres S of pit no. 9, contained an S-profiled bowl, 
an open bowl-form with orange slip on both surfaces, 
and the fragn1ent of a bowl of an arched, everted rim 
and a marbled slip ornament.21 This feature can be 
dated fro1n the 2n<l century AD, more exactly fron1 its 
first half according to the above finds. 

The thicker-walled local imitation of a northern 
Italian thin-walled cup with a barbotine ornament22 

dated fro1n the 1 se century AD came from a posthole 
(71) (Fig. 8. 1). The bulging pit of burnt walls beside it 
could be a working pit. Between the secondarily burnt 
stones lying on its bottom, the "lower part of a rubbing 
stone was found (Fig. 8. 5). The finely levigated grey 
ceramics and the fragments of two jugs with orange slips 
can also be dated from the 211<l century AD. 

The chronology of the finds is identical to that of 
the village, which was inhabited from the middle/second 
half of the 1 se century AD until the Marcomann wars as 
the continuation of a la te Celtic village, and which pre
ceded a villa settlement in Simon puszta-dűlő. Thus the 
uncovered Roman Period features can be linked with 
the early phase of the settlement. Finds contemporary 
to the villa dated from after the end of the 211c1 century 
AD were not identified on the territory uncovered in 
2007-2008. 

Arpadian Period 
The most intensive settlen1ent was established at the , 
Simonpuszta site in the Arpádian period, as it is best 
proved by the 1900 features - multitudes of houses, 
pits, ovens and trenches - uncovered during the forn1er 
excavation.23 The nun1ber of the features that could , 
certainly be dated from the Arpádian period vvas 14, 
although a larger nu1nber can be supposed fron1 the 
types and the positions of various settlement phenom
ena (e.g. trenches and working pits), and the same could 
be assun1ed fro1n earlier excavation observations.24 

The fragments of three buildings, their postholes 
and sunken floors were unearthed and the interior stor-

, 
age pit of another house was uncovered fron1 the Arpá-
dian period settle1nent. Every building contained traces 
of hearths and daubed ovens, which in1plies that the 
buildings were used as dwellings. W e could tell fron1 

20 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 214 
21 KREKOVIC 1997, 44 
22 ln a sun1n1ary form on the 1st century AD local iinitations of 

thin-walled N Italian drinking cups: SzőNYI, E. T.: Thin-walled 
pottery from Mursella. ln: MittArchHist 24 (1997-i998) (1999] 
516-524. (with regard to their production in Mursella) They were 
certainly produced in S (Emona, Sinnium) and W Pannonia. 
KREKOv1c, E: Fine pottery of Italian Style in Pannonia. Anados 
2 (2002) 161-i68. 

23 MESTER-O·r·roMÁNYI 2005, 213-215 
24 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 214 
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Alapterületüket pontosan nem tudtuk meghatározni, 
de mivel egy-egy oldalfaluk hossza 2-3 m hosszú volt, 
feltételeztük, hogy sem nagyságra, sem alakra nem 
különböztek a korábban ismertetett középkori házaktól, 
amelyek teljesen kibontva szögletes formájúak és álta
lában 2,5x3 m, azaz 6-7 m2 alapterületűek voltak.25 

Padlóikat 25-40 cm-re a földbe mélyítve és lejárva ta
láltuk. Mindegyik ház azonos módon épült, falukat és 
tetőszerkezetüket oszlopok tartották, amelyeket belül, 
a falaktól 10-20 cm-re, vagy középtájékon figyeltünk 
meg. Betöltésük is hasonló volt, szürkésfekete színű, 
paticsot, faszenet, kerámia- és állatcsonttöredékeket 
tartalmazó földbó1 állt. Belső berendezésükbó1 boltoza
tos kemencemaradványok, sóderba ágyazott tüzeló'he
lyek, mellettük pedig sütéshez-főzéshez használatos 
kellékek, faragott sütó1apok, vízmelegító"k (főzó'kövek) 
kerültek elő. Az egyik épület sarkában padlóba ásott, 
ovális formájú, 95x70 átmérőjű, 35 cm mély gödör volt, 
amelyró1 feltételezzük, hogy lakóinak, belső „éléstára" 
vagy „hűtője" lehetett. Bejáratra utaló nyomokat egyik 
épületnél sem tudtunk megfigyelni, ezek minden bi
zonnyal a feltáratlan részen maradtak. A házak elhe
lyezkedéséró1 korábban és most is, megállapítható volt, , 
hogy a patakpart vonulatát követve, ENy-DK-i irányba 
tájolva, hol szórtan, hol sávosan, utcaszerűen épültek.26 

, 
Az Arpád-kori házak környékén, az ún. „gazdasági 

udvarban" másféle rendeltetésű objektumokat, pl. sza
badon álló kemencéket, munkagödröket, valamint ke
mencékbó1 és kisebb-nagyobb mélyedésekbó1 álló gö
dörkomplexumokat is feltártunk, amelyek különböző 
házon kívüli tevékenységek, pl. szabadtéri sütés, aszalás, 
füstölés, szárítás, fémöntés, edénykészítés stb. színterei 
voltak. , , 

A leló'hely ENy-i és EK-i szélén számos, különböző 
rendeltetésű középkori árkot figyeltünk meg. Egy na
gyobb teret közrefogó, szögletesen megtörő árok minden 
bizonnyal portát jelölt, melyhez hasonlók nagyobb 
számban a korábbi feltárások alkalmával, középkori 
házakat övezve kerültek elő.27 A többiek funkciója, hely
zetükbó1 következően más és más volt, pl. azoknak, 
amelyek a Benta-patak mocsaras medre felé vették az 
irányt, vízelvezető, víznyelő, míg másoknak, pl. az ún. 
kettős, azaz egymással párhuzamosan futó ( 40 és 80 cm 
mély, valamint 120 és150 cm széles) árkoknak inkább 
védelmi rendeltetése lehetett. A sekély és kis alapterü
letet övező árkokról elképzelhető, hogy állattartásra 
használt ólat vagy karámot kerítettek. , 

A felszínünkön eló'került Arpád-kori objektumok a 
korábbi feltárások eredményeihez viszonyítva is szerény 
mennyiségű és nem túl változatos leletanyagot tartal
maztak. A objektumokból fó'ként kerámia került elő: 
nagyobb számban főző, ritkábban, asztali edényekbó1 

25 MESTER-OrrOMÁNYI 20051 214. 

26 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 215. 

27 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 215. 

the fragments found in the track that the houses had 
quadrangular ground floors. The ground surface could 
not exactly be determined but as the sides were 2-3 m 
long, they seem to have been similar to the earlier de
scribed medieval houses regarding their shapes and 
sizes. These houses generally had angular shapes of a 
ground surface of 2.5 m x 3 mi. e. 6-7 m2.25 The trodden 
floors were found in a depth of 25-40 cm. Every house 
was built with the same technology: posts supported the 
walls and the roof, the holes of which were observed 
10-20 cm inwards from the wall or in the centre. The 
fillings were also similar: greyish black earth mixed with 
daub, charcoal, shards and animal bone fragments. 
Remains of domed ovens, hearths with gravel founda
tions were uncovered inside them and utensils used at 
cooking were found beside them like carved cooktops 
and water heaters (cooking stones). An oval, 35 cm deep 
pit of a diameter of 95 cm x 70 cm was found in the 
corner of one of the buildings, which could be an inte
rior "pantry" or "refrigerator". No sign of the entrance 
could be observed in any of the houses, they were prob
ably on the territory that could not be unearthed. It 
could be determined about the distribution of the 
houses that they stood in a NW-SE orientation along 
the bank of the streamlet and they showed either a 
scattered layout or were aligned in rows similar to a 
street pattern.26 

49 

Other features like outdoor ovens, working pits and 
pit complexes composed of ovens and smaller and 
larger depressions were also uncovered around the , 
Arpádian period buildings in the so-called "farmyard", 
which were the scenes of diverse outdoor activities like 
baking, desiccation, smoking, drying, metal casting, 
pottery making etc. 

Numerous medieval trenches of various functions 
were observed at the NW and NE edges of the site. An 
angularly turning trench around a larger area probably 
marked a lot. Similar ones had earlier been uncovered 
around medieval houses. 27 The functions of other 
trenches could be deduced from their locations. The 
ones, for example, that ran toward the waterlogged bed 
of the Benta streamlet were water channels, while the 
two trenches that ran in parallel ( 40 cm and 80 cm deep 
and 120 cm and 150 cm wide) must have had defence 
functions. The shallow ones that enclosed a small ter
ritory perhaps surrounded a pen or a corral. , 

The Arpádian period features yielded a modest and 
fairly uniform find material as compared to the results 
of earlier excavations. Ceramics dominated in the fea
tures: cooking vessels were found in larger numbers but 
sometimes shards from items of the tableware were 
also found. Pots were the most common finds, which 

25 MESTER-ÜTTOMÁNYI 20051 214 

26 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 215 

27 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 215 
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származó töredékek. Leggyakrabban a fazekak fordultak 
elő, közülük átlagosnak egy széles szájú, középtájékon, 
vagy a felső harmadban kihasasodó fazék tekinthető, 
amelynek egészen különböző méretű változataival ta
lálkoztunk, felületükön csigavonalas, ferde bevagdalá
sos, körömbenyomkodásos, beszurkálásos, vagy laza 
hullámvonalas díszítéssel (9. kép). Ez a főzőedénytípus , 
a leletanyagunkban is, mint általában az Arpád-kori 
leletanyagokban, teljesen általánosnak n1ondható, szin
te „alaptípusnak" tekinthető.28 A kerámiatöredékeknek 
csupán kisebb része utalt asztali készlethez tartozó 
edényekre, pl. tojásdad alakú palackokra vagy kancsók
ra. amelyek gyakran fazekakhoz hasonló módon voltak 
díszítve. Felületükön bográcsokat, fehérre égetett, gra
fitos, kettősen profilált, vagy szürke ausztriai i1nportnak 
mondott edényeket nen1 találtunk, amelyek az érdi telep 
10-14. sz. közötti használatát alátámasztották volna.29 

Az asztali edények egyik ritka típusát képviselte egy 
kereszt formájú fenékbélyeggel ellátott, terült fo rmájú 
és enyhén behúzott peremű edényke, amely megfor
málása révén a kisebb méretií tálhoz vagy csészék ha
sonlított. Különlegességét az oldalán talált koromlera
kódás adja, amelynek alapján feltételezzük, hogy 
világításra használt edényke, azaz mécses lehetett, s 
n1int ilyen a világítóeszközök egy n1indeddig kevéssé 
ismert és használt típusát képviselhette (9. leép 1.). 

A középkori edények általános vonása az egységes 
kivitelezés, a ho1nokos, némely esetben kavicsos sová
nyítás, a kézi vagy gyorskorong használata, a szürke, a 
szürkésbarna és a barna kiégetés, amely technológiai 
jellegzetességek arra utalnak, hogy az érdi telepró1 
származó edények már fazekasmúnelyben készült ter
mékek és nem helyi készítmények voltak.30 

A falu eszközanyagából egyetlen darabot sem lel
tünk, pedig az előző feltárásokból szép számban kerültek 
elő vasból készült kések, fúrók, sarlók, ekepapucsok, 
patkók, amelyek a falu lakosságának gazdálkodó, azaz 
föld1n(ívelő, állattartó életn1ódjára engedtek következ
tetni,3'1 an1ire csupán a település falusias jellege utalt. 

A feltárásokat megelőző topográfiai kutatások a 
Benta-földeken, a simonpusztával szomszédos lelóne
lyen egy középkori templom maradványait mutatták ki. 
A 14-16. században kelt okleveles adatok alapján felté
telezik, hogy itt a Pest megyei Székely (Zekul, Zekel) 
néven idézett középkori falu maradványai kerültek elő.32 

A két lelónely közelsége, az Árpád-kori objektumok 
sűrűsége, valamint összefüggő elhelyezkedése alapján 
elképzelhető, hogy a simonpusztai dűlóoen feltárt kö
zépkori objektumok ennek a falunak a inaradványai 
voltak.33 

28 TAKÁCS ·1993, 209-216. 
29 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 215. 
30 T AK;\CS 1993, 209. 
31 NI ESTER-Ü TIOMÁNYI 2005, 215 
32 MRT 7 1986, 93-94. 
33 NÍESTER-ÜTTOMÁl\'YI 2005, 215. 

generally had broad mouths and they bulged in the 
middle or in the upper third. They were found in diverse 
measuren1ents. Their surfaces were generally decorated 
with spiral lines, oblique notches, .fingernail impressions, 
stabs or loosely distributed wavy lines (Fig. 9). This 
cooking vessel type was common, a kind of "standard , 
type"28 at the site just like in other Arpádian period find 
materials. Only a smaller proportion of the shards rep
resented vessels of the tableware e.g. ovoid flasks or 
jugs, which were decorated with the same patterns as 
pots. We did not find cauldrons or vessels v.rith white
burntsurfaces, graphitic or double-profiled ones or grey 
vessels said to be Austrian imported wares, which could 
have more exactly determined the use of the settlen1ent 
between 1 Qth-141h centuries.29 

A small flattened vessel of a slightly inverted rím 
furnished with a cross-shaped botto1n stan1p repre
sented a rare type of tableware. Regarding its shape, it 
resembled a small bowl or a cup. Its special feature was 
the soot deposited on its vvall, which suggests that it was 
a lamp, and thus it represents a less known and rarely 
used type of lamps. (Fig. 9. 1) 

The common traits of medieval vessels are the 
uniform execution, the sandy and so1netimes pebbly 
ten1pering, the use of a slow '"'heel or a fast wheel, the 
grey, greyish brown and brown colour developed during 
baking, which technological properties suggest that the , 
vessels from Erd '"'ere non local products, already pre-
pared in pottery workshops.30 

Not a single tool was found although many iron 
knives, borers, sickles, ploughshares, horseshoes had 
been found during the farmer excavations. These tools 
attest to the farming, cultivating and animal keeping 
way of life of the inhabitants of the village,31 and the 
same is implied by the rural character of the settlement. 

Topographic investigations have demonstrated the 
remains of a medieval church at Benta-földek next to 
the Sin1onpuszta site. According to documents dated 
fro1n the 141h-1611i centuries, it were probably the re
mains of the n1edieval village recorded as Székely 
(Zekul, Zekel) of Pest county that were discovered 
there.32 The proximity of the two sites, the density and 

50 

, 
coherent distribution of the Arpádian period features 
suggest that the features uncovered at Simonpusztai 
dtílő are the remains of this village.33 

28 TAKÁCS 1993, 209-216 
29 MESTER-ÜTTOM1\NYI 2005, 215 
30 TAKÁCS 1993, 209 
31 M ESTER-ÜTIOMÁNYI 2005, 215 
32 MRT 7 1986, 93-94 
33 M ESTER- 0 TIOMÁNYI 2005, 215 
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Érd 

N 

Százhalombatta 

1. kép: Érd, Simonpuszta. A lelőhe ly helyszínrajza a 2007-2008. évi ásatás nyomvonalával ( 1: 10 OOO) 

Fig. 1: Érd, Simonpuszta. General plan of the site with the track of the excavations of the years 2007-2008 ( 1: 10 OOO) 
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2. kép: Érd, Simonpuszta. A 2007-2008. évi feltárás összesítő térképe (1 :300) 

Fig. 2: Érd, Simonpuszta. Complex map of the excavations of 2007-2008 ( 1 :300) 
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3. kép: Érd, Simonpuszta . A 20/ 20 sz. objektum felülnézeti és metszeti rajza 

Fig. 3: Érd, Simonpuszta Drawing of feature no. 20120 from above and its cross-section 
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Fig Li: Érd, Simonpuszta. Late Bronze Age ceramics of feature no. 20 
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5. kép: Érd, Simonpuszta. A 20. sz. obj. késő bronzkori kerámiája 

Fig. 5: Érd, Simonpuszta. Late Bronze Age ceramics of feature no. 20 
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6. kép: Érd, Simonpuszta. A 91 I 119 sz. objektum felülnézeti és metszeti rajza 

Fig. 6: Érd, Simonpuszta. Drawing of feature no. 91 / 119 from above and its cross-section 
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7. kép: Érd, Simonpuszta. A 91. sz. obj. késő bronzkori kerámiája 

Fig. 7: Érd, Simonpuszta. Late Bronze Age ceramics of feature no. 91 
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8. kép: Érd, Simonpuszta. A 9/ 9 sz. római kori objektum 

Fig. 8: Érd, Simonpuszta Roman period feature no. 9/ 9 
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9. kép: Érd, Simonpuszta. Válogatás a középkori település kerámiájából 

Fig. 9: Érd, Simonpuszta. Selection from the ceramics of the Arpadian Period 
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Tóth Gusztáv 

Vajköpülő edény Érd, 
Simonpusztáról - adatok 
a „pácolóedények" kérdéséhez 

2007-2008 telén, a Százhalombatta és Perbál közötti , 
MOL gázvezeték nyomvonalán, az Erd, Simonpuszta 
lelőhelyen végzett feltárás során szokatlan formájú 
edény került elő késő bronzkori környezetbó1. Habár a 
20. sz. objektum Ny-i szélén szétlapulva heverő töredé
kekbó1 csak nagyobb tárolóedényre tudtunk következ
tetni (lásd Oravecz- Mráv 4. kép 8.), egy-két darabon 
tisztán kivehető volt az edény belső falából kiálló kúpos 
bütyök. Mivel korábban más ásatások anyagából és a 
szakirodalomból már jól ismertük a viszonylag ritkán 
előforduló, belső bütykökkel ellátott edények töredéke
it, a leletet kiemelt figyelemmel kezeltük, az edény 
előkerülésétó1 egészen az összeállításáig.1 

A betöltésbó1 származó egyéb, ferdén árkolt díszű 
kerámiadarabok és turbántekercses peremű tálak pe
remtöredékei alapján az objektumot az urnamezős 

kultúra érett periódusáh oz köthetjük (Vál II - HB). Az 
edény valószínűleg teljes volt, mikor a padlóra roskadt, 
csakúgy, mint a közvetlenül mellette álló magasabb 
tárolóedény vagy fazék (lásd Oravecz-Mráv 5. kép 5.). 

A több tucat darabra tört edény falából nagyobb 
felületek hiányoznak.2 A nyak és a perem egy apró rész 
kivételével hiányzik, de az edény profilja és legjellegze
tesebb részei tökéletesen összeálltak. Bár kiegészítése 
még nem befejezett, méreteiró1 és formájáról már pon
tos képet kaptunk.3 Körvonala felülró1 szabályos tojás
dad, oldalról ugyanez kissé lapítva. Magassága és hasá
nak kisebb szélessége szinte megegyezik, kb. 33 cm. 
Nagyobb szélessége fülekkel együtt 53 cm. A test íveibó1 
és a töredékes részbó1 kiszerkesztett, felfelé kürtőszerűen 
szűkülő, rövid nyak ( 6-7 cm magas) szintén ovoid, kö
veti a has körvonalát. A minden bizon nyal szintén 
ovális száj igen kicsinek bizonyult, kb. 9x14 cm. A perem 
elvékonyodó, lekerekített. A nyak alatt az edényfal rövid 
átmenettel, hirtelen szélesedik. A tojásdad test legszé
lesebb vonala a vállrészen húzódik. Közvetlenül alatta, 
a tojástest két végén, egy-egy vízszintesen kialakított, 
kb. 40 fokos szögben lefelé álló fül helyezkedik el. A fü
lek 13-14 cm szélesek, kb. 2,5 cm vastagok, és 5-5,5 
cm-re állnak el az edénytesttó1. Vízszintes ívük enyhén 
szögletesedő, függó1eges felületük lekerekített. Mindkét 

1 Őrzési helye: Budapest, Magyar Nen1zeti Múzeum. Leltári szá1na: 
2009.1.395. 

2 A hiányzó darabok egy része a fagyos idóben végzett feltárás 
során megsemn1isülhetett, illetve elkallódhatott. 

3 Itt köszönön11neg Antal Marianna és Kőfalvi Vidor restaurátorok
nak az edény hosszú időn át tartó összeillesztése során nyújtott 
szakmai segítségét. Szintén köszönöm a témával kapcsolatos, 
több órányi, hasznos eszmecserét Szathmári Ildikónak. 

Gusztáv Tóth 

Churn from Érd, Simonpuszta -
data on the problem of 
"marinading vessels" 

ln the winter of 2007 /2008, a vessel of an unusual shape 
was found in a Late Bronze Age context during excava-, 
tions at the Erd, Simonpuszta site in the track of the 
MOL gas pipe between Százhalombatta and Perbál. 
Alth ough the shards lying flat on the W edge of feature 
no. 20 suggested that they belonged to a storage jar (See 
Oravecz-Mráv Fig. 4. 8), the conical knobs that jutted 
out from the interior walls of the vessel could clearly 
be seen on a few fragments. As fragments of vessels with 
interior knobs had already been well known from the 
materials of other excavations and the archaeological 
literature, a special attention was paid to the finds from 
th eir uncovering until the refitting of the vessel.1 

According to other shards decorated with oblique 
fluting and the rím fragments ofbowls with spiral chan
nelling, the feature can be affiliated with the ripe pe
riod of the Urnfield culture (Vál II - HB) . The vessel 
was probably complete when it collapsed on th e floor 
similarly to the higher storage jar or pot that stood next 
to it. (See Oravecz- Mráv Fig. 5. 5) 

Larger surfaces were missing from the wall of the 
vessel that was broken to dozens of pieces.2 Only a small 
area was preserved from the neck and the rím, but the 
profi.le and the most characteristic parts of the vessel 
could perfectly be refitted. It has not yet been com
pleted still an exact picture could be drawn of its size 
and shape.3 From above, it is regular ovoid, from the 
side it has a slightly flattened oval shape. The height 
and the shorter diameter of the belly are identical: about 
33 cm. The larger diameter is 53 cm with the handles. 
The u pwards narrowing flue-sha ped short neck ( 6-7 cm 
high) reconstructed from the arch of the body and the 
remaining fragment was very small , it measured about 
9 cm x 14 cm. The rim thinned and it was rounded. The 
wall of the vessel sharply broadened after a short tran
sitional zone under the neck. The broadest part of the 
ovoid body was at the shoulder. Just under it, each a 
horizontal handle sat across each other on the ovoid 
body, which pointed downwards at an angle of about 
40 degrees. The handles were 13-14 cm wide and about 
2.5 cm thick and they jutted out about 5-5.5 cm from 

1 Place of preservation: Budapest, Hungarian National Museun1. 
Inventory number: 2009.1.395 

2 A few shards could perish or get lost during the excavation car
ried out in freezing ten1perature. 

3 I am grateful to Marianna Antal and Vidor Kőfalvi conservators 
for their help during the long time until the vesse! could be refit. 
I am also grateful to Ildikó Szathmári for hours of discussions 
on the topic. 
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fület két-két, kerek, függó1eges lyukkal látták el, ezek 
átmérője 20-25 mm közötti. A masszív fülek valószínűleg 
csapolás nélkül csatlakoznak az edény falához, az átme
net finom ívű, eldolgozásuk gondos. Az edény alsó része 
szelíd gömbösödéssel szűkül az enyhén profilált aljig. 
A talp viszonylag szabályos ovoid (14x20 cm), egyenes, 
lapos, felülete valamivel nagyobb a nyakvonal által 
behatárolt területnél. 

A közvetlenül mellette n1egtalált, durva kialakítású, 
porózus, egyenetlen felületű fazékkal ellentétben a szo
katlan formájú edény teljes külső felszínét, beleértve a 
talpat is, gondosan felfényezték. Fénye több helyen 
megkopott, természetesen a füleken leginkább. Az edény 
sötét színezetű, felső része barnásfekete, sötétszürke, a 
fülek környéke vöröses (a fényezés lemaródása miatt), 
alattuk barna-vörös-barnásvörös foltos. A soványításhoz 
fó'ként tört kerámiát alkalmaztak, a törésfelületeken itt
ott centis edénytöredékek is előfordulnak. Kisebb mér
tékben apró kavicsot is belekevertek, de néhány mész
kőmorzsát is azonosítottunk. A nagyobb szemcsen1éretet 
is tartaln1azó soványítóanyag, és az edény méretei elle
nére az edényfal meglepően vékony. A pere1n és a nyak 
tájékán 5-6 mm, a váll átlagosan 7-8 mm, de a has leg
vastagabb részén sem lépi át a 10 mm-t, egyedül a talp
nál számottevő a különbség, itt kereken 15 min. 

A belső felület egésze homogén, egyöntet{íen feke
te, inatt, kisebb hullámos egyenetlenségekkel és tisztán 
kivehető vízszintes elhúzások nyomaival, de ezek elle
nére egységesnek, jól eldolgozottnak mondható. Az 
edényt a belső rész alsó felének kialakítása teszi külön
legessé. A fülek vonalától az aljig lekerekített csúcsú, 
szabályos, kúpszerű bütykök sorakoznak. Helyzetük 
meró1eges az edényfalra. Magasságuk 23-25 mm, át
mérőjük az aljuknál kb. 3 cm. További érdekesség a 
kiemelkedések szán1a és elrendezése. Az ikerlyukak 
által három részre osztott fülek szélső csatlakozásaival 
szemben egy-egy bütyök foglal helyet, tehát fülenként 
kettő. Ezek alatt, nagyjából félúton a fülek és az oldalfal
alj találkozása között, 3-3 bütyköt találunk, szintén 
vízszintes vonalban, de közelebb egymáshoz. Az edény 
fenekén további 2-2 kiemelkedés látható, szabályos el-, 
rendezésben, a has emelkedésétó1 kissé beljebb. Igy a 
kúpok azon túl, hogy szimmetrikusan sorakoznak a két 
edényfalon (2-3-2 és 2-3-2), a két fül közötti hosszanti 
sávban húzódnak, vagyis az edény hossztengelyében. 
A kiemelkedéseket az edénnyel együtt formázták, nen1 
utólagos rátétek, kidolgozásuk gondos, felületük meg
egyezik a belső edényfaléval. 

A kisebb-nagyobb belső bütykökkel ellátott edénye
ket a bronzkori kutatás jórészt csak töredékekbó1 isn1e
ri. Azóta, hogy Patay Pál 1965-ben, egy diósdon eló'került 
darab alapján az ilyen jellegű kerámiákat pácolóedény
ként határozta n1eg,4 a kutatás nem vizsgálta behatóbban 

4 PATAY P.-PATAY A.: A nagyrévi kultúra leletei Diósdon. - Funde 
der Nagyrév-Kultur in Diósd. Arch. Ért. 92, 1965, 163-i67. 
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the body of the vessel. The horizontal arch was slightly 
angular, the vertical surface was rounded. Two round 
vertical perforations of a diameter of 20-25 mm were 
made in both handles. The bulky handles were attached 
to the wall of the vessel without jointing, the transition 
was finely arched and carefully smoothed. The lower 
part of the vessel was mildly globular as it narrowed to 
the slightly profiled bottom. The bottom had a more
or-less regular oval shape (14 cm x 20 cm), it was flat 
and smooth, its surface was somewhat larger than the 
space enclosed by the outlines of the neck. 

ln contrast to the pot of coarse, porous and uneven 
surfaces found next to it, the entire exterior surface of 
the uncommon vessel, including the bottom, was care
fully polished. The lustre has faded at many places es
pecially on the handles. The vessel was dark: the upper 
part was brownish black, dark grey, the area around the 
handles was reddish (because of the worn off polishing) 
and brown, red, brownish red spots could be found 
under then1. Crushed ceramics were dominantly used 
for tempering, and pottery fragments sometimes as large 
as a centimetre could be observed on the fracture sur
faces. A few sn1all pebbles were also mixed to the clay 
and a couple of limestone crun1bs were also identified. 
The walls were astonishingly thin despite the tempering 
material that also contained large-grained components 
and the size of the vessel: it was 5-6 n1m thick at the 
rim and the neck, 7-8 mn1 in average on the shoulder, 
and it did not exceed 10 n1m even at the thickest part 
of the belly. A larger difference could only be observed 
at the bottom, which was 15 mm thick. 

The interior surface was homogenous: it was uni
for1nly black, n1att with smaller wavy irregularities and 
clearly visible traces of horizontal sn1oothing, yet the 
surface appeared to be uniform and finely finished. The 
lower part of the interior makes the vessel unique. 
Regular conical knobs with rounded points sat on the 
wall from the line of the handles to the bottom. They 
stood vertical to the wall. They were 23-25 n1n1 high 
and their diameters measured about 3 cin at the foot. 
Another interesting feature was the nun1ber and the 
distribution of the knobs. Each a knob sat across the 
sides of the handles divided into three parts by the twin 
holes, which means that two knobs could be found at 
both handles. About halfway between the handles and 
the line where the bottom and the wall meet, twice three 
knobs could be found also ina horizontal arrangen1ent 
but closer to one another. Further twice two regularly 
distributed knobs sat on the bottom of the vessel some
what inwards fron1 the elevation of the belly. Accord
ingly, the knobs were sy1nn1etrically arranged on the 
two sides of the vessel (2-3-2 and 2-3-2) ina longitudinal 
zone between the two handles, that is along the longi
tudinal axis of the vessel. The knobs were prepared 
together with the vessel itself, they were not applica
tions. They were carefully shaped and their surfaces 
were identical to that of the interior wall of the vessel. 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK M AGYARORSZÁGON 2008 

a hasonló kialakítású darabok rendeltetését, így a ter
minológia is változatlan maradt,5 továbbá néhány közölt 
darab e típushoz sorolása kétséges. 6 Külön megemlí
tendő, hogy Horváth László egy Szigligetró1 származó 
belső bütykös edény alapján már 1974-ben tisztázta a 
típus rendeltetését, és vajköpülő edényként azonosítot
ta.7 Közlésében a palesztin területekig ismertetett pár
huzamokat. A forma használatának idó'beli határai még 
nem tisztázottak, de a kora bronzkori környezetben 
feltűnő töredékes darabok alapján úgy tűnik, hogy a 
típus kárpát-medencei megjelenését a bronzkor kezde
téhez köthetjük.8 A középső bronzkor idején a Duna 
mellékéró1 ismertek töredékek,9 illetve érdemes meg
említeni, hogy a simonpusztai lelet eló'kerülésétó1 né-, 
hány száz méternyire, a Benta-patak E-i partján feltárt 
érdi Hosszúföldek lehónely sűrűn betelepült vatyai 
telepéró1 több, nagyobb töredék származik (közöletlen). 
Figyelmet érdemel a Gerjen, Váradpusztán talált, majd
nem ép edény, melynek vállán négy lyuk is volt.10 Ha 
utóbbinál is elfogadjuk Horváth meghatározását, akkor 
feltételezhetjük, hogy a gerjeni edény lyukai az edény 
felfüggesztését szolgálták, és a Horváth által közölt re
konstrukciós rajzon szereplő szigligeti vajköpülő helyé
re a gerjeni és az érdi darab is könnyen behelyettesít
hető.11 A rendeltetés pontos meghatározásának 
szempontjából nem árt megfigyelni, hogy nemcsak a 
nagyobb bronzkori összefoglalások anyagából hiányzik 
ez a forma,12 hanem más közlésekben sem találkozunk 
sűrűn vele. Ennek több oka lehetséges. Egyrészt a típus 
kizárólag telepanyagokhoz köthető, temetkezésekben 
nem fordul elő, tehát a mindennapok tárgyai között 
keresendő. Másrészt az egyéb kerámiatípushoz viszo
nyított előfordulási aránya igen alacsony, figyelembe 
véve azt is, hogy egy település egészét nem érintő bár
mely feltárás leletanyagának típusmegoszlásra irányuló 
százalékarányos vizsgálata kevésbé vagy jobban, de 
mindenképpen torz képet nyújt. 

Az érdi edényen öt formai vonás kelti fel a figyelmet: 
a tojás alakú test, a szűk nyak, a lefelé álló ikerlyukas 
fülek, a belső bütykök sávszerű elrendezése és az, hogy 

5 Vö. KULCSÁR 1997; SZABÓ 1992 
6 BANNER J.: Az ószentiváni ásatások. Dolgozatok 4 (1928) 143-243. 

50„ 52. kép; ScHREIBER R.: Kora bronzkori lakógödör Budafokon. 
Budapest Régiségei 20 (1963) 223-240., 10. kép 5-8, 12. kép 1-2. 

7 HORVÁTH 1974 
8 KALICZ 1968, XXIII. t. 24, XXVI. t. 7(?), XVI. t. 24., XVIII. t. 8; 

KULCSÁR 1997, XIV. t. 2. 
9 B. HORVÁTH J. - KESZI T.: Az Intercisa Múzeum kincsei II. Az 

lntercisa Múzeum őskori állandó kiállításának katalógusa. 
lntercisa Múzeum, Dunaújváros, 2004., 79. 0.152, Dunaújváros
Koziderpadlás 

10 SzABó 1992, LXXX. t. 1. 
11 vö. HORVÁTH 1974, 4· kép 
12 PATEK E.: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Archaeolo

gica Hungarica XLIV (1968).; BóNA I.: Die Mittlere Bronzezeit 
Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. ArchHung S.N. 
49. Budapest 1975.; KEMENCZEI T.: Die Spatbronzezeit Nordost
ungarns. ArchHung N.S. 51 (1984).; kjvétel KALICZ 1968 

Bronze Age vessels with smaller and larger interior 
knobs are only known in fragments. Research has not 
studied in details the function of items with similar 
shapes since 1965 when Pál Patay determined these 
vessels as marinading pots from an item uncovered at 
Diósd,4 so this definition has not changed5 and the af
filiation of a few published items with this type is 
doubtful.6 It should be added that László Horváth 
clarified the function of the type from a vessel with 
interior knobs from Szigliget in 1974: he identified it as 
a churn.7 He cited analogues in his publication even 
from Palestine territories. The chronological borders of 
the use of the shape are not clear. Its appearance in the 
Carpathian Basin can probably be dated from the begin
ning of the Bronze Age according to the fragmentary 
items identified in early Bronze Age contexts.8 Frag
ments are known in the Danube region from the middle 
Bronze Age,9 and it can be added that a few larger frag
ments (unpublished) were found in the densely popu-, 
lated Vatya settlement of the Erd, Hosszúföldek site 
uncovered on the northern bank of Benta streamlet a 
few hundred metres from the provenance of the Si
monpuszta find. The nearly intact vessel found at 
Gerjen, Váradpuszta also deserves mentioning, which 
had four holes in the shoulder.10 If we can accept Hor
váth's determination in the case of this latter vessel as 
well, we can suppose that the holes of the Gerjen vessel , 
served suspension and the Gerjen and the Erd items 
match the Szigliget churn published in Horváth's recon
struction drawing. 11 For the sake of the exact determi
nation of the function it is worth observing that this 
shape is missing from the major summaries on the 
Bronze Age12 and it rarely occurs in other publications 
as well. There can be various explanations. On the one 
hand, this type can only be found in settlement materi
als, it does not occur in burials, so it can only be found 
among the objects of the everyday life. On the other 
hand, the ratio of its occurrence is extremely low as 

4 PATAY P.- PATAY A.: A nagyrévi kultúra leletei Diósdon. - Funde 
der Nagyrév-Kultur in Diósd. Arch. Ért. 92, 1965, 163-i67 

5 Comp. KULCSÁR 1997; SzABó 1992 
6 BANNER J.: Az ószentiváni ásatások. Dolgozatok 4 (1928) 143-243. 

50, Fig. 52; ScHREIBER R.: Kora bronzkori lakógödör Budafokon. 
Budapest Régiségei 20 (1963) 223-240., fig. 10. 5-8, fig. 12. 1-2 

7 HORVÁTH 1974 
8 KAucz 1968, pl. XXIII. 24, pl. XXVI. 7(?), pl. XVI. 24, pl. XVIII. 

8; KULCSÁR 1997, pl. XIV. 2 
9 B. HORVÁTH J. - KESZI T.: Az lntercisa Múzeum kincsei II. Az 

Intercisa Múzeum őskori állandó kiállításának katalógusa. 
Intercisa Múzeum, Dunaújváros, 2004., 79. 152, Dunaújváros
Koziderpadlás 

10 SzABó 1992, pl. LXXX. 1 
11 Comp. HORVÁTH 197 4, fig. 4 
12 PATEK E.: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Archaeolo

gica Hungarica XLIV (1968).; BóNA I.: Die Mittlere Bronzezeit 
Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. ArchHung S.N. 49. 
Budapest 1975.; KEMENCZEI T.: Die Spatbronzezeit Nordostun
garns. ArchHung N.S. 51 (1984).; except KALICZ 1968 
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utóbbiak csupán az edény alsó részében vannak. A test 
formája mögött egyértelműen gyakorlati okot kell keres
nünk, előképe a bőrtömlő, melyet többek között Közel-, 
Kelet és Délnyugat-Azsia nomádjai napjainkban is vaj-
köpülésre használnak.13 Az érdi edény esetében éppen 
forma i sajátosságai miatt a korábban feltételezett funk
ciót, a pácolást, savanyítást kizárhatjuk. Koromnyomok, 
vagy égés okozta elszíneződés nincs az edényen, tehát 
más fajta, pl. nyílt tűzön való használat is kizárt, csak 
kemencében történő melegítés volna lehetséges. A fülek 
és a bütykök az edénytest hosszanti tengelyén vannak, 
így a fülek segítségével megingatott, rázogatott edény 
tartalma a sávban sorakozó bütykökön megtört, átfolyt, 
vagyis megkavarodott, ami szintén a köpülés mellet szól. 
A szűk száj kizárja, hogy tartalmát kavargatták volna, 
viszont könnyű lefedni, így a „vajrázás„ közben nem 
buggyan ki a mozgatott tejföl. A fülek lyukainak peremén 
észlelt kopásnyomokat a felfüggesztéshez használt kötél, 
vagy bőrszíj okozhatta. A függesztést támasztaná alá az 
edény talpának gondos fényezése, ám az edény folyadék
megtartó képessége szempontjából ez amúgy is szükséges. 
A felfüggesztés ellen szól az edény viszonylag vékony 
fala, ám mellette szól a lefelé álló, tehát a húzóerővel 

ellentétesen kialakított fül. 
Az érvek, ellenérvek dacára úgy tűnik, hogy a típus 

rendeltetésének meghatározásához elengedhetetlen az 
elfekvő, feldolgozatlan ásatási anyagok átvizsgálása. 
Fényezése és gondos kialakítása kiemeli az edényt a 
silányabb házikerámiák közül. Figyelembe véve egy
részt, hogy a vaj, illetve a vajfogyasztás a közgondolko
dásban még a nem túl távoli múltban is a jólét egyik 
jele volt, másrészt, hogy az érdi edénnyel egy idóben 
valószínűleg egyéb veszendő anyagot is használhattak 
köpülésre (pl. bőrtömlőt), nem kizárt, hogy az agyagból 
készített köpülők módosabb családok, vagy közösségek 
birtokát képezhették. Tovább árnyalhatja a típusról 
alkotott képet a nagy felületű feltárások részletes fel
dolgozása, hisz nem kizárt, hogy valamelyik raktárban 
kiegészíthető darabok lapulnak. Miután a simonpusztai 
edény töredékeinek tisztításakor nen1 alkalmaztunk 
savazást, az edény belső oldaláról és aljáról vett kapa
rékmintát érdemes megvizsgálni. A belső bütykös kö
pülő edények fejlődése a kora bronzkori durva töredé
kektől a tárgyalt edén yig világosan követhető és 
földrajzilag eltérő formájuk nem befolyásolta az eljárás 
kiinenetelét.14 Egyes területeken a késóbbi korokban 
jelentkező hiányuk nem feltétlenül jelenti az eljárás 
megszűnését, de a technikai fejlődés következtében 
jelentheti egy másik anyag alkalmazását (ld. faköpülők). 
Jelenlétük az őskori életmód- és településkutatás szá
mára új adatokkal szolgálhat, figyelembe véve, hogy az 
eljáráshoz alkalmazott egyéb tárgytípusokat esetleg még 

13 Vö. dqhall59.com/waterskins.htm 
14 vö. HORVÁTH 1974, 5/ a kép a beershebai edényró1 és 5/c kép a 

szigligeti edényró1. 
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compared to other ceran1ic types, even considering the 
fact that the percentage analysis of the type distribution 
of excavation materials covering only parts of the set
tlements will certainly give a distorted picture, be it 
only a slightly or a very distorted one. 

Five morphological traits call our attention on the , 
Erd vessel: the ovoid body, the narrow neck, the down-
wards pointing handles with twin-holes, the arrange
ment of the interior knobs in bands and the fact that all 
of them can be found in the lower part of the vessel. 
There must evidently be practical reasons behind the 
shape of the vessel. The archetype is a skin bag, which 
the nomads of the Near East and South-western Asia 
have used for butter churning.13 The formerly supposed 
function, marinating or pickling, can be excluded in the , 
case of the Erd vessel because of the morphological 
specifics. There are no soot traces or discolouration 
caused by fire on the vessel, so it could not be used on 
e.g. an open fire, although it could be heated in an oven. 
The handles and the knobs can be found in the longi
tudinal axis of the vessel so the content was broken and 
stirred on the rows of knobs as the vessel was swung 
and shaken by the handles, which also verifies churning. 
The content could not be stirred through the narrow 
mouth. But it was easy to cover the vessel so that the 
shaken cream could not gush out during the shaking of 
the butter. The traces of wear observed on the rims of 
the holes of the handles could be caused by a rope or a 
leather strap used for suspension. The careful polishing 
of the bottom confirms suspension although it was also 
necessary to make the vessel impermeable. At the same 
time, the relatively thin wall of the vessel contradicts 
the possibility of suspension, while, in contrast, the 
downwards pointed handles shaped to resist stretching 
force su ppose suspension. 

Despite the pro and contra arguments, the re-ex
amination of the old and unanalysed excavation mate
rials seems to be indispensable for the determination 
of the function of the type. The polishing and the care
ful shaping set it a part from the lower quality household 
ceramics. Regarding that butter and butter consumption 
was a sign of well-being even in the recent past, and that 
other perishable materials could also be used for churn-, 
ingat the tin1e when the Erd vessel was used ( e.g. a skin 
bag), clay churns probably belonged to wealthier fami
lies or communities. The detailed analysis of the mate
rials of excavations on large surfaces can lead to a more 
exact picture, since it is possible that refittable items 
can be found in the depositories. As the shards of the , 
Erd-Sin1onpuszta vessel were not cleaned with acids, 
the samples taken from the interior and the bottom of 
the vessel are worth analysing. The evolution of churn
ing vessels with interior knobs from the coarse frag
ments of the early Bronze Age to the above-discussed 

13 Comp. dqhall59.con1/ waterskins.htm 
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nem ismertük fel. Az analógiák isn1ertetésére, felsoro
lására és szétválasztására itt nincs elegendő hely, de 
mind régészeti, inind néprajzi gyűjtésük folyamatban 
van. Amellett, hogy típusának egyik legfigyelemremél
tóbb képviselője, nem kizárt, hogy a bronzkor utolsó 
ilyen jellegű példányai közé helyezhető. 

vessel can clearly be followed and the geographically 
different shapes did not influence the result of the 
process.14 Their lack on certain territories in later peri
ods does not necessarily mean the cessation of the 
method, but it can mean that technical evolution 
brought the preference of another material (e.g. wood
en churns). Their presence can offer new data for the 
research of lifestyle and settlement studies, taking also 
into consideration that we may not h ave yet identified 
other object types used for the same purpose. There is 
not enough space here for the review and the listing of 
analogues, nevertheless, they are being collected both 
from archaeological and ethnographic aspects. Beside 
being one of the most remarkable representatives of the 
type, it is perhaps also one of the last items of its type 
in the Bronze Age. 

14 Comp. HORVÁTH 1974, fig. 5/a of the Beersheba vesse! and fig. 
5/c of the Szigliget vessel 

Irodalom • References 

HORVÁTH 1974 
KALICZ 1968 
KULCSÁR 1997 

SZABÓ 1992 

- , 
HORVÁTH L.: Oskori hordó alakú edény Szigligetró1. ArchErt 101. (1974) 55-63. 
KALrcz, N.: Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. ArchHung N. S. 45. Budapest, 1968. 
KuLcsÁR G.: Adatok a Dél-Alföld kora bronzkori történetéhez (Hódmezővásárhely
Barci rét kora bronzkori települése 1). ln: Havassy, P. (Hrsg.), Látták Trója kapuit. 
Gyulai Katalógusok 3 (Gyula 1997) 13-56. 
SzABÓ, G.: Die Schichtenreihe der Tellsiedlung von Dunaföldvár-Kálvária zu r frühen , , 
Bronzezeit. Wosinsky Mór (Béri Balogh Adám) Múz. Evk. 17, 1992, 35-182. 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

66 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

Bárány Annamária - Vörös István 

Az érdi Simonpusztán feltárt 
9/9 objektum állatcsontleletei 

A Benta-patak mentén húzódó kora római (Flaviusok 
és Trajanus-Hadrianus kori) település területén nagy
számú objektumot (házat, tárolóvermet, gödröt) tártak 
fel az utóbbi évek régészeti kutatásai során.1 

Ezek közül a 2008-ban talált 919 gödör állatcsont
anyaga archaeozoológiai szempontból is különös össze
tételű és helyzetű (1. táblázat, 1-2. kép). A gödörbe 3 kutya 
és 1 ló tetemét dobták. Rajtuk kívül a gödör padkás alján 
és a betöltés felső rétegében szarvasmarha, juh, sertés, és 
ló néhány ún. „mészárszéki>' csontmaradvány volt. 

1. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/9 objektum (2008) 
Az állatcsontok megoszlása fajok szerint (db) 

Állatfaj csont e~ed 

Szarvasmarha (Bos tourus L.) 7 
Juh (Ovis ories L.) 5 
Sertés (Sus domesticus Erxl.) 71 3 
Ló (Equus cobollus L.) 159 6 
Kutya (Conis fomilioris L.) 369 6 

Kutyák 
1. kutyacsontváz, 123 db csontmaradvány 
A kutya csontvázát a gödör Ny-i felén, -50/60 cm-es 
szinten találták. Az állat Ny-K-i irányban, kinyújtott 
végtagokkal, részben a bal oldalán feküdt. Gerincoszlo
pa a nyaki és a hát-ágyéki régiónál megszakadt. A fej a 
koponya frontalis oldalán, mandibulákkal felfelé feküdt. 
A mellső végtag csontjai épek, a hátsó végtag csontjai 
töredezett állapotban voltak. 

Fej: koponya, teljes fogazat (11-3, C, p1-4, M1-2 sin.
dext.), mandibulapár, teljes fogazat (I

1
_
3

, C, P
1

_
4

, M
1

_
3 

sin. -dext.) . 
Törzs: 7 db nyakcsigolya (fisiologias hossz: 222 mm), 

13 db hátcsigolya (fisiologias hossz: 270 mm), 7 db 
ágyékcsigolya (fisiologias hossz: 223 mm), sacrum (3 db 
csigolyából), 25 bordafej fr., 4 db sternebra. 

Mellső végtag: scapula, humerus sin.- dext., radius 
sin. fr., ulna, mc II-V. sin.- dext., 3 db carpalis csont. 

Hátsó végtag: pelvis, femur sin.-dext., patella sin., 
tibia, fibula sin.-dext., astragalus sin., calcaneus, T4• 5, T2 

dext., mt II-V. sin., mt. II-IV. dext., 11 db phalanx I. , 8 
db phalanx II. , 1 db phalanx III. 

A koponya (3. kép 1., 3.) erőteljes, széles, hosszú, 
vastag falú. A parietalen erőteljes crista sagittalis exter
na emelkedik, mely az occipitale síkja mögé hajlik. 
A cristan szivacsos szerkezetű exostosis látható. A pari
etalek kissé kidomborodnak, a crista frontalis externa 

1 MESTER, E.-OTTOMÁNYI, K.: Érd, Simon pusztai dűlő. ln Régészeti 
kutatások Magyarországon - Archaeological Invest igations in 
Hungary 2004. Budapest, 2005. 213-215. 

„ 

Annamária Bárány - István Vörös 

Animal bone finds of feature no. 9/9 
.... 

uncovered at Erd, Simonpuszta 

A large number of features (houses, storage and other 
pits) were uncovered on the territory of the early Roman 
period (the time of the Flavians and Trajan-Hadrian) 
on Benta streamlet during the archaeological excava
tions of the last few years.1 

The anin1al bone material of pit no. 9/ 9 unearthed 
in 2008 has a special composition and position from an 
archaeozoological aspect as well (Table 1,fig. 1-2). The 
corpses of 3 dogs and a horse were thrown into the pit. 
Besides, a few so-called "butchery" bone remains of 
cattle, sheep, pig and horse lay on the benched bottom 
of the pit and in the upper layer of the filling. 

Table 1: Érd, Simonpuszta, feature no. 9/9 (2008) 
Distribution of the animal bones by species (items) 

Animal species bones individuals 

Cattle (Bos taurus L.) 7 
Sheep (Ovis aries L. ) 5 
Pi,g (Sus domesticus Erxl.) 71 3 
Horse (Equus caballus L.) 159 6 
Do,g (Canis familiaris L.) 369 6 

Dogs 
1. Dog skeleton, 123 bone remains 
The dog skeleton was found on level -50/ 60 cm in the 
W part of the pit. The animal lay ina W-E orientation 
with extended extremities, partly on the left side. The 
vertebral column was broken in the cervical and the 
thoracic/ lumbar regions. The head lay on the frontal 
side of the skull with the mandibles on top. The bones 
of the forelegs were complete, while the bones of the 
hind legs were fractured. 

Head: skull, complete dental row (P-3, C, p1-4, M1-2 

sin.-dext.), a pair of mandibles, complete dental row 
(1

1
_
3

, C, P
1

_4, M
1
_
3 

sin.-dext.). 
Trunk: 7 cervical vertebrae (physiological length: 222 

mm), 13 thoracic vertebrae (physiological length: 270 
mm), 7 lumbar vertebrae (physiological length: 223 mm), 
sacrum (from 3 vertebrae), 25 rib head fr., 4 sternebrae. 

Thoracic limbs: scapula, humerus sin.- dext., radius 
sin. fr., ulna, mc II-V. sin.- dext., 3 carpal bones. 

Pelvic limbs: pelvis, femur sin.-dext., patella sin., 
tibia, fibula sin.-dext., astragalus sin., calcaneus, T4•

5
, T2 

dext., mt. II-V. sin., mt. II-IV. dext., 11 phalanges I. , 8 
phalanges II., 1 phalanx III. 

The skull (Fig. 3. 1, 3) is strong, broad, long and 
thick-walled. A strong crista sagittalis externa rises from 

1 MESTER, E .-ÜTTOMÁNYI, K.: Érd, Simonpusztai dűlő. ln Régészeti 
kutatások Magyarországon - Archaeological Investigations in 
Hungary 2004. Budapest, 2005. 213-215 
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kevéssé élesen emelkedik ki a frontale síkjából. A fronta
le processus zygomaticuma rövid, csúcsos. A szemgödör 
magas, szögletes vonalú. Az orrnyereg laposan ívelt, 
közepesen erős, alsó állású stop figyelhető meg. Az 
orrcsont oralisan kiszélesedik, a praemaxillák erőtelje
sek. A mandibula (3. kép 2.) corpusa közepesen magas 
és vastag, az incisura vasorum hosszú, nem túl mély, de 
magasan felível. A mandibula alsó éle ívelt futású. 

A VII. hátcsigolya processus spinosusának felső 
végén kétoldalt egy-egy osteophyta figyelhető meg, 
craniálisan kezdődó'k, caudális irányban fejlettek. Egy 
baloldali borda alsó harmadán callusosan gyógyult törés 
látható. A jobboldali ulna alsó végén, a palmaris oldalon 
ca. 4 cm hosszan kiemelkedő taraj húzódik, amely 
valószínűleg az itt futó inakat ölelte körül. A csont cor
pusának felső harmadán a dorsalis oldalon hosszovális 
exostosis látható. 

Az I. egyed életkora a hosszúcsont epiphysis cson
tosodási fázisa alapján 18-21 hónap közé tehető (elcson
tosodva: humerus dist., radius prox., ulna prox., tibia 
dist. epiphysis). Neme, a koponya morfológiai jellege 
alapján hím. Marmagassága 6 hosszúcsont hosszmérete 
alapján számítva2 átlag: 66,8 cm, az agyüreg belső hosz
sza alapján számítva3 

: 69,68 cm. Az állat a koponya 
morfológiai jellege és craniometriai adatai alapján a 
juhászkutyákat is magába foglaló Canis familiaris matris 
optimae Geitteles 1877.) alakkörbe tartozik. (A kopo
nyaméreteket és indexeket a 2-4. táblázat, a hosszú
csontok méreteit az 5. táblázat tartalmazza) 

II. kutyacsontváz, 103 db csontmaradvány 
A kutya csontváza a gödör K-i oldalában, -60/80 cm-es 
szinten feküdt. A csontváz alatt 20 cm-rel a III. ló csont
váza volt. A kutya a ló törzse felett, DDNy-i irányban, 
a bal oldalán feküdt, mellső végtagjai kicsavarodva, 
hátsó végtagjai hosszan elnyúlva. 

Fej: koponya, maxilla részlegesen letörve (P3·4, M1
•
2 

sin.), mandibulapár, sin. corpus fr. (P2_4, M1_
3 

sin.), dext. 
ramus fr. 

Törzs: 7 db nyakcsigolya (fisiologias hossz: 193 mm), 
13 db hátcsigolya (fisiologias hossz: 198 mm), 7 db 
ágyékcsigolya (fisiologias hossz: 192 mm), sacrum (3 db 
csigolyából), 23 bordafej fr., 2 bordaporc fr., 1 db ster
nebra. 

Mellső végtag: scapula, humerus, radius, ulna sin.
dext., mc IV. sin. , mc II. dext., 3db carpalis csont. 

Hátsó végtag: pelvis, femur sin.-dext., patella sin., 
tibia, fibula, astragalus, calcaneus sin.-dext., Te sin., T

4
•

5
, 

T2, mt II-V. sin.-dext., 6 db phalanx I., 2 db phalanx II., 
1 db phalanx III. 

2 KouoELKA 1886 
3 WYROST, P.- KuCHARCZYK, J.: Versuch der Bestimmugder Wider

risthöhe des Hundes mittels der inneren Hirnhöhlenlange. Acta 
Theriologica 12. 1967. Bialowicza, 105-i10. 
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the parietal bone, which bends behind the plane of the 
occipital. An exostosis of a spongy structure can be seen 
on the crista. The parietal bones slightly protrude, the 
crista frontalis externa rises less sharply from the plane 
of the frontal bone. The processus zygomaticum of the 
frontal bone is short and pointed. The orbits are high 
and angular. The ridge of the nose is flatly arched, ine
dium strong with a lower stop. The nasal bone is orally 
widened, the praemaxillae are strong. 

The body of the mandible (Fig. 3. 2) is medium high 
and thick, the incisura vasorum is long and not very 
deep but rises in a high arch. The lower edge of the 
mandible is arched. 

An osteophyta can be observed on both sides of the 
upper terminal of the processus spinosus of the 71h 

thoracic vertebra, which started on the cranial side and 
developed ina caudal direction. A fracture healed with 
callus can be seen on the lower third of a left rib. A ridge 
can be observed ina length of about 4 cm on the palmar 
side of the lower terminal of the right ulna, which prob
ably surrounded the tendons that ran there. A longitu
dinal oval exostosis can be seen on the dorsal side of the 
upper third of the bone shaft. 

The age of individual no. I can be determined be
tween 18 and 21 months from the ossification phase of 
th e epiphyses of the long bones (ossified: humerus dist., 
radius prox., ulna prox., tibia dist. epiphysis). Its gender 
was male according to the morphological traits of the 
skull. The whither height was 66.8 cm calculated from 
the average of the lengths of 6 long bones2, and 69.68 
calculated from the interior length of the cranial cavity.3 

According to the morphological traits and the cranio
metric data of the skull, the animal belonged to the 
morphological group of Canis familiaris matris optimae 
Geitteles 1877), which includes shepherd dogs as well. 
(Table 2-4 contain the skull measurements and indices, 
and table 5 shows the measurements of the longbones.) 

II. Dog skeleton, 103 bone remains 
The dog skeleton lay on levei - 60/80 cm in the E side 
of the pit. The skeleton of horse no. III lay 20 cm under 
it. The dog lay on the left side ina S-SW direction above 
the trunk of the horse. The forelegs were twisted, the 
hind legs were extended. 

Head: skull, a part of the maxilla was broken (P3·4, 
M1

•
2 sin.), a pair of mandibles, sin. corpus fr. (P

2
-4, M

1
_
3 

sin.), dext. ramus fr. 
Trunk: 7 cervical vertebrae (physiological length: 

193 mm), 13 thoracic vertebrae (physiological length: 
198 mm), 7 lumbar vertebrae (physiological length: 192 

2 KouoELKA 1886 
3 WYROST, P.- KuCHARCZYK, J.: Versuch der Bestin1n1ug der Wider

risthöhe des Hundes mittels der inneren Hirnhöhlenlange. Acta 
Theriologica 12. 1967. Bialowicza, 105-110. 
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Az agykoponya hosszú, nem túl széles. Az occipita
le homorú, az interparietale közepesen hosszú, erős 
crista sagittalis externaba emelkedik, mely az occipitale 
síkja mögé hajlik. A parietalék kevéssé szélesek, enyhén 
kidomborodnak. A parietale-frontale határ kiemelkedik, 
a bregmánál a két koponyafél között sekély árok látha
tó. A frontalék laposak, a processus zygomaticus rövid. 
A szemgödör nem túl magas, nagyjából kör alakú. A ma
xillak és a praemaxillak letörtek. A processus nasalis 
alapján megállapítható, hogy az orrcsont kissé meredek 
futású, alsó stop állású lehetett. 

A crista sagittalis externa élén szivacsos csontlera
kódás látható. Ugyanilyen csontelváltozás figyelhető 
meg a crista nuchaen is, a csontlerakódás itt erősebb, a 
két csont találkozásánál a pikkelyvarrat szélei baloldalt 
szétválnak A crista nuchaen ered a csüllő alakú izom 
feji része (m. rhomboideus capitis), mely az első végta
got emeli, rögzített végtag esetén pedig emeli, nyújtja 
és oldalt fordítja a fejet. Ugyanitt tapad a fej-nyak-kari
zom elülső részének felületes izma (m. cleidocervicalis), 
mely a mellső végtagot előre lendíti, illetve rögzített 
végtag esetén a fejet „beszegi", vagy oldalra fordítja.4 

A csontelváltozásokat ezen izmok fokozott igénybevé
tele eredményezhette. A jobb oldali parietalen ütés 
okozta, ujjbegy alakú benyomódás látható, melyet dor
salisan exostosis határol. A mandibula corpusa alacsony, 
közepesen vastag, az incisura vasorum közepesen mély. 

Az mt V-ön callusosan gyógyult törés figyelhető 
meg. A törésnél exostosis látható, melynek hatására az 
mt. IV. diaphysise megvékonyodott néhány mm-rel. 

A II. egyed életkora a hosszúcsont epiphysis cson
tosodási fázisa alapján 15-18 hónap (elcsontosodva: 
humerus dist„ radius dist., ulna prox. epiphysis). Neme, 
a koponya morfológiai jellege alapján nőstény. Marma
gassága 8 hosszúcsont hosszmérete alapján számítva5 

átlag: 57,1 cm. Az állat a koponya morfológiai jellege és 
craniometriai értékei alapján a Canis familiaris inter
medius (Woldrich 1878.) alakkörbe tartozik. (A kopo
nyaméreteket a 2- 3. táblázat, a csontok méreteit az 5. 
táblázat tartalmazza.) 

III. kutya - részleges csontváz, a fej hiányzik, 124 
db csontmaradvány , 
A kutya a gödör E-i falából, -80/140 cm-es szinten került , 
elő. Az állat nyújtott törzzsel, E-D irányban, a jobb ol-
dalán feküdt. A mellső végtagok enyhén a törzs alá 
hajoltak, a hátsó végtagok a törzs alá nyúltak. Gerinc
oszlopa a gödör fala mentén húzódott. 

Törzs: 6 db nyakcsigolya (fisiologias hossz az atlas 
nélkül: 188 mm), 11 db hátcsigolya (fisiologias hossz: 
229 mm), 1 db hátcsigolya fragmentum, 4 db ágyékcsi
golya (fisiologias hossz: 126 mm) , 1 db ágyékcsigolya 

4 FEHÉR Gv.: A háziállatok funkcionális anatómiája I. Budapest, 
1980. 151-155. 

5 KouDELKA 1886 

mm), sacrum (from 3 vertebrae), 23 rib head fr„ 2 rib 
cartilage fr„ 1 sternebra. 

Thoracic limbs: scapula, humerus, radius, ulna sin.
dext„ mc IV. sin„ mc II. dext„ 3 carpal bones. 

Pelvic limbs: pelvis, femur sin.-dext„ patella sin., 
tibia, fibula, astragalus, calcaneus sin.-dext„ Tesin„ T4• 5, 

T
2

, mt II-V. sin.-dext„ 6 phalanges I., 2 phalanges II. , 1 
phalanx III. 

The neurocranium is long and not very broad. The 
occipital is concave, the interparietal is medium long and 
rises into a strong crista sagittalis externa, which returns 
behind the plane of the occipital. The parietal bones are 
moderately broad and slightly convex. The parietal
frontal border protrudes and a shallow depression can 
be observed between the two halves of the skull at the 
bregma. The frontal bones are flat, the processus zygo
maticus is short. The orbits are not very high, they are 
more-or-less round. The maxillae and the praemaxillae 
broke off. According to the processus nasalis, the nasal 
bone must have been somewhat steep of a lower stop. 

A spongy bony growth can be seen on the edge of 
the crista sagittalis externa. A similar deformation can 
be observed on the crista nuchae with a more expressed 
bony growth: the edges of the squamous suture became 
separated on the left side at the meeting of the two 
bones. The musculus rhomboideus capitis, which lifts 
the forelegs or lifts, extends and turns the bead when 
the leg is fixed, starts from the crista nuchae. The su
perficial muscle (m. cleidocervicalis) of musculus bra
chiocephalicus also starts here, which raises the forelegs 
or lowers or turns the bead at fixed legs.4 The deforma
tions of the bones were probably caused by the extreme 
loading of these muscles. A finger-pad-shaped depres
sion caused by a blow can be seen on the right parietal 
bone, which is dorsally bordered by an exostosis. The 
corpus of the mandible is low, medium thick, the in
cisura vasorum is medium deep. 

69 

A fracture healed with callus can be observed on 
mt V. An exostosis can be seen at the fracture, on effect 
of which, the diaphysis of mt. IV became thinner by a 
few mm. 

The age of individual no. II was 15-18 month accord
ing to the ossification phase of the epiphyses of the long 
bones (ossified: humerus dist., radius dist., ulna prox. 
epiphysis). According to the morphological traits of the 
skull, its sex was female. The whither height was 57 .1 cm 
according to the average lengths of 8 long bones. 5 Ac
cording to the morphological features and the craniomet
ric values of the skull, the animal belonged to the mor
p holo gical group of Canis familiaris intermedius 
(Woldrich 1878). (Table 2-3 contain the cranial measure
ments and table 5 shows the measurements of the bones.) 

4 FEHÉR Gv.: A háziállatok funkcioná lis anatómiája I. Budapest, 
1980. 151-i55 

5 KouoELKA 1886 
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fr., sacrum fr., 10 db farokcsigolya, 15 db bordafej fr., 5 
db sternebra. 

Mellső végtag: scapula, humerus, radius, ulna sin.
dext., mc. I-V. sin., 1 db carpalis csont. 

Hátsó végtag: pelvis, femur, patella, tibia, fibula, 
astragalus, calcaneus, Te, T

2
, T

4
•

5
, mt. II-V. sin.-dext., 12 

db phalanx 1., 11 db phalanx II., 5 db phalanx III. 
Az I- IV. ágyékcsigolyákon csontelváltozások figyel

hetó1< meg. Az 1. ágyékcsigolya corpusának cavum-pe
remén exostosis látható, a II. és a III. ágyékcsigolya 
összecsontosodott, a IV. ágyékcsigolya corpusának ca
put-peremén csontfelrakódás látható. A II. és a III. 
ágyékcsigolya corpusait kétoldalról induló vastag csont
kötegek kötik össze, a processus transversusok a balol
dalon összeolvadnak, a jobboldalon külön állnak. Az 
ilyen korral járó elváltozás fó1eg 10 év feletti kutyákon, 
a hát- és az ágyéktájékon figyelhető meg.6 Egyik jobbol
dali borda felső harmadában callusosan gyógyult törés 
figyelhető meg. 

A III. egyed életkora a hosszúcsont epiphysis cson
tosodási fázisa alapján adultus. Neme, a csontok felépí
tése alapján nagy valószínűséggel nőstény. Marmagas
sága 9 hosszúcsont hosszmérete alapján számítva7 átlag: 
57,1 cm. (A csontok méreteit az 5. táblázat tartalmazza.) 

Egyéb kutya 
A kutyacsontok a gödör -50/60 cm-es szintjéró1 kerültek 
elő. 

IV. kutya 
Embrió korú kutya mandibula sin. fr. (1 db di, dc sin.
dext., dp2_

3
), mand. fr., scapula dext. fr. 

V. kutya 
Egy néhány hónapos egyed részleges csontváza, 11 db 
csontmaradvány. Végtagok: scapula sin.fr. (63 mm), 
radius prox. diaph. fr., tibia dext. (91mm,10:10,5 mm), 
astragalus sin.(22:19:11) , mt. II-IV. sin. , mt. III-IV. dext., 
2 metapodium fr. 

VI. kutya 
Maxilla sin. fr. ( P4 -M1

). 

6 B. Kov Ács A. -TAMÁS, L.: A háziállatok sebészeti betegségei. 
Budapest, 1977. 165., 391. 

7 KouoELKA 1886 

III. Partial skeleton of a dog, the head is missing, 
124 bone remains 
The dog was found on levei -80/ 140 cm in the N wall of 
the pit. The animal lay on the right side in a N-S direc
tion. The trunk was extended. The forelegs were slightly 
bent under the trunk, the hind legs extended under the 
trunk. The vertebral column lay along the wall of the pit. 

Trunk: 6 cervical vertebrae (physiological length 
without the atlas: 188 mm), 11 thoracic vertebrae 
(physiological length: 229 mm), 1 thoracic vertebra fr., 
4 lumbar vertebrae (physiological length: 126 mm), 1 
lumbar vertebra fr., sacrum fr., 10 caudal vertebrae, 15 
rib head fr., 5 sternebrae. 

Thoracic limbs: scapula, humerus, radius, ulna sin.
dext., mc. I-V. sin., 1 carpal bone. 

Pelvic limbs: pelvis, femur, patella, tibia, fibula, as
tragalus, calcaneus, Te, T2, T4•

5
, mt. II-V. sin.-dext., 12 

phalanges 1., 11 phalanges II., 5 phalanges III. 
Bone deformations can be observed on the 151-41h 

lumbar vertebrae I-IV. An exostosis can be seen on the 
cavum edge of the body of the 151 lumbar vertebra, the 
2nd and 3rd lumbar vertebrae ossified together, and a 
bony growth developed on the caput edge of the body 
of the 41h lumbar vertebra. Thick bone fascicles connect 
the bodies of the 2nd and 3rct lumbar vertebrae, which 
started from the two sides. The transversal processes 
fused on the left side, while they are separated on the 
right side. Such deformations that come by aging can 
generally be observed in the thoracic and lumbar regions 
of dogs over 10 years.6 A fracture healed with callus can 
be observed in the upper third of a right rib. 

The age of individual no. III is adult according to 
the ossification phase of the epiphyses of the long bones. 
Its sex was most probably female according to the struc
ture of the bones. The whither height was 57.1 cm ac
cording to the average lengths of 9 long bones.7 (The 
measurements of the bones can be found in table 5.) 

Other dogs 
Dog bones were found on levei -50/60 cm of the pit. 

IV. dog 
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Dog embryo: mandibula sin. fr. (1 di, dc sin.-dext„ dp2_
3
), 

mand. fr., scapula dext. fr. 

V. dog 
Incomplete skeleton of a few months old dog, 11 bone 
remains. Limbs: scapula sin.fr. (63 mm), radius prox. 
diaph. fr., tibia dext. (91 mm, 10:10.5 mm), astragalus 
sin.(22:19:11), mt. II-IV. sin., mt. III-IV. dext„ 2 meta
podium fr. 

VI. dog 
Maxilla sin. fr. ( P4 -M1

). 

6 B. KovÁcs A.-TAMÁS, L.: A háziállatok sebészeti betegségei. 
Budapest, 1977. 165., 391 

7 KouoELKA 1886 
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2.táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) 1. és II. kutya koponyaméretei (mm) 
Table 2: Érd, Simonpuszta, feature no. 9/ 9 (2008), measurements of dogs nos. 1and11 (mm) 

1. kutya Dog no. I II. kutya Dog no. 11 

Tetőhossz {Op-P) Colvorio length (Op-P) 228 
Parietale hossz (Op-Br) Porietot tenath (Op-Br) 65 Li5 
lnterparietale hossz (Op-L) lnterporietol lenath (Op-L) Li2 3Li 
Parietale med.-sa2. hossz (L-Br) Porietol med. -soa. tenath (L-Br) 27 1 Li 
Frontale med.-sa2. hossz (Br-N) Frontot med.-soQ. lenath (Br-N) 57 5Li 
A2vkoponya hossz (Op-N) Neurocroniol lenQth (Op-N) 118 109 
Arckoponya hossz (N-P) Sptonchnocroniot tenath (N-P) 121 
Arckoponya oralis hossz (P-Ect) Sptonchnocronium orot tenath (P-Ect) 133 
A2vkoponya aboralis hossz (Ect-Op) Neurocronium oborot tenath (Ect-Op) 112 99 
Proc. nasalis hossz (N-Fo) Proc. nosolis tenath (N-Fo) 23 
Op-Fo hossz Op-Fo tenath 138 
P-lf hossz P-lf tenath 69 
Maxilla dors. hossz (Fo-Ni) Maxi/la dors. lenath (Fo-Ni) 32.5 
Lateralis hossz (Fo-Mo) Loterol length (Fo-Mo) 71 
lntermaxilla dors. hossz (P-Ni) lntermoxillo dors. tenath (P-Ni) 67 
Laterahs hossz (P-Mo) Loterot length (P-Mo) LiO 

Szájpadlás hossz (P-St) Polote length (P-St) 115.5 
Os palatinum hossz (Po-St) Os polotinum tength (Po-St) LiO 

Alaphossz (B-P) Bose length (8-P) 203 
Fo2sor hossz (P-Pd) Dentol row length (P-Pd) 1 1 1 
Zápfo2sor hossz (Pm-Pd) Motor row length ( Pm-Pd) 72.5 
lntermaxilla med.sa2. hossz. (P-lm) tntermoxillo med.sog. length. (P-lm) 37 
lncisivusok hossza (P-lc) tncisive length (P-lc) 16 
Diastema hossz (lc-Pm) Diostemo length (tc-Pm) 20 
e alveolus hossz e olveolus length 16 
P 1 -Li hossz ( Pm-Mol) P7 -4 length (Pm-Mol) 59 
M 1 -2 hossz ( Mol-Pd) M 1-2 length ( Mol-Pd) 25 17 
P-Mol hossz P-Mol length 90 
B-Mol hossz 8-Mot tength 112 
Agykoponya hátulsó ma2. (B-Op) Neurocronium dorsal height (8-0p) 5Li 50.5 
Os occipitale ma2. (0-0p) Os occipitale height (0-0p) 3Li 32 
Foramen ma2num ma2. (B-0) Foramen magnum heiaht (8-0) 17 1 5 
Belső aQykoponya hossz (B-foss.ethm.) lnterior neurocronium length (8-foss.ethm.) 103 83 
Külső aQykoponya hossz (B-N) Exterior neurocronium tength (8-N) 113 96 
Koponya le2na2yobb szél. (Zy-Zy) Skul/ lorgest width (ly-ly) 119.5 105.5 
Agykoponya le2na2yobb szél. (Ot-Ot) Neurocronium toraest width (Ot-Ot) 81 71.5 
Agykoponya szél. (eu-eu) Neurocronium width ( eu-eu) 6Li .5 59 
Frontale le2kisebb szél. (fs-fs) Frontole shortest width (fs-fs) Li5,5 Li 2 

Frontale le2na2yobb szél. (Ect-Ect) Frontole lorgest width (Ect-Ect) 61 55 
Belső szemzu2ok közötti távolsá,g (Ent-Ent) Distonce between the mediol conthi (Ent-Ent) Li 1 39.5 
Os nasale szél. 1. ( Fo-Fo} Os nosote width /. ( Fo-Fo) 12 
Os nasale szél. II. (Ni-Ni) Os nosole width II. (Ni-Ni) 15 
lf- lf táv. lf-lf distonce Li6 

M-M táv. M-M distonce 72 
Zmi-Zmi táv. Zmi-Zmi distonce 76 
Arc le,gkisebb szél. Pm-nél Foce shortest width ot Pm Li 1 
Arc le2na2yobb szél. Mol-nál Foce torgest width ot Mol 68 
lncisivusok szél. lncisives width 3Li 

e szél. Cwidth Lili 

Proc. jugularisok közötti táv. (Ju-Ju} Distonce between the Proc. juguloris (Ju-Ju) 53 
Külső hallójáratok közötti táv. (po-po} Distonce between the externol ouditory meoti (po-po) 67* 61 
Sziklacsont szél. (Pha-Pha} Petrous bone width (Pho-Pho) 22 20 
Fossa mandibularis szél. Fossa mondibutoris width 50 Li6.5 
Condylus occipitalis szél. (c-c) Condylus occipitolis width (e-e) Li 7 35 
Foramen ma2num szél. Foromen mognum width 23 17 
As-As távolság As-As distonce 38 33 
PLi hossz. (alv.) P4 tength. (olv.) 21 19 
Szemüre2 ma2. Orbits height 32 28 
Os zy,gomaticum vasta2sága Os zygomoticum thickness 5.5 6.5 
Koponya ma2assá2a (B-L) Skull height (8-L) 67 Li0.5 
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3. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) 1. és II. kutya mandibulaméretei (mm) 
Table 3: Érd, Simonpuszta, feature no. 9/ 9 (2008), mandible measurements of dogs nos. 1and 11 (mm) 

Mandibulaméretek Mandible measurements 1. kutva Doa no. I II. kutva Doa no. 11 
Teljes hossz (cm- ld) Totol lenath (cm-ld) 167 
2oc-ld hossz aoc-ld lenath 166 
X - ld hossz X -ld lenath 157 
e aboralis alv.-cm hossz e oborolis olv. -cm lenath 14 5 
e aboralis alv.-2oc hossz e oborolis olv. -aoc lenath 143 
e aboralis alv. -x hossz e oborolis olv. -x lenath 135 
C aboralis alv.-M3 aboralis alv. hossz. C oborolis olv. -M3 oborolis olv. lenath. 92 
M3-Pl M3-P7 87 
M3-P2 M3-P2 81 
Molaris hossz Molor lenath 42 35 
Premolaris fo2sorhossz (Pl -4) Prernolor dentol row lenath ( P 7 -4 J 47 
Premolaris fo2sorhossz (P2-4) Premolor dentol row lenath (P2-4 J 43 
Ml szél. és mélys.(fo2on méNe) M 7 wídth ond deoth(meosured on the tooth) 25:9 20:8 
M l szél. és mélys. (alveoluson rnéNe) M 7 width ond deoth (meosured on the olveolus) 23.5:9 20:8 
M2 szél. és mélys. M2 wídth ond deoth 11 :7 8:6.5 
M3 szél. és mélys. M3 width ond deoth 6A 5:4 
e hossz. e lenath. 19 
Mandibula le.1ma,gyobb vasta2sá2a M 1 alatt mérve Mondíble loraest thíckness meosured under M 7 14 12 
Cm-2ov. ma2assá2 Cm-qov. heíaht 39 „ 29 
Cr-2ov. ma2assá2 Cr-qov heiaht 7 1 60 
Corous ma2. M3 mö2ött Corous heíaht behínd M3 32 27 
Corous ma2. M 1 előtt Corous heíaht before M 7 29 25 
Corpus ma2. P2 előtt Corous l?eiqht before P2 24.5 
Ramus vasta2sá2 Romus thíckness 33 26.5 
Condylus szélessé2 Condylus width 29 26.5 

L1. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) 1. kutya koponyaméret indexei 
Table Li : Érd, Simonpuszta, feature no. 9 / 9 (2008), indices of the skull measurements of dog no. 1 

1. kutva Doa no. I 
Zy- Zy/ P-Oo 52A 1 
Ect-Ect/ P-Op 26.75 
fs-fs/ P-Op 19.95 
eu-eu/P-Oo 28.28 
L-Br/ Oo-N 22.88 
P-N/ Zmi-Zmi 1.59 
Pm/M 2.36 

5. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) 1-111. kutyák csontméretei és azokból számolt marmagasság értékek (mm) 
Table 5: Érd, Simonpuszta, feature no. 9/ 9 (2008), bone measurements and whither heights calculated from them of dogs 
nos. 1- 111 (mm) 

Humerus 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 . 
1. kutva Doa no. I 205 - 17 42 50.5 18 .5 30* 690.0 
II. kutya Doq no. fi 172 33 14 34 43 14 25 579.0 
Ill. ku tya Doa no. fii 171 31 13.5 33.5 43 14 23.5 576.2 
Radius 
1. kutya Doa no. I 208 23 18 32 16.5 9 19 669.0 
11. kutya Doa no. fi 180.5 19 15 24 1 3 7 18.5 58 1.0 
Ill. kutya Doa no. fii 176 19.5 13.5 25 12 7 14 566.7 
Ulna 
1. kutya Doa no. I 242 - - - - - - 667.0 
II. kutya Doa no. fi 207 - - - - - - 560.7 
Ill. kutya Doa no. fii 205 - - - - - - 547.3 
Femur 
1. kutya Doq no. I - - 16.5 37 - 20 38 -
II. kutva Doq no. fi 19 1 - 13 29 - 13.5 33 57Li .9 
Ill. kutva Doa no. fii 19 1 37 1 Li .5 32 20.5 1 5 35.5 57Li.9 
Tibi a 
1. kutva Doa no. I 219* - - 29 - 16 23 639.0 * 
II. kutya Doa no. fi 197 3Li 1 Li 2Li 37 12 19 575.2 
111. kutva Doa no. fii 196.5 35.5 18.5 23 38 12.5 17 573.7 

1. hosszúságllength. 2. proximalis epiphysis legnagyobb szélességllorgest wíth of tl?e proxímol epíphysis. 3. diaphysis legkisebb szélességlshortest 
widtl? of the diophysís. Li. distalis epiphysis legnagyobb szélességllorgest width of the dístol epíphysís. 5. proximalis epiphysis legnagyobb mélység/ 
lorgest depth of tl?e proximol epipl?ysis. 6. diaphysis legkisebb mélységlsmollest depth of the of the diophysis. 7. distalis epiphysis legnagyobb 
mélységllorgest depth of the distol epiphysis. 8. marmagasságlwhíther heíght. * töredékes csontlfrogmentory bone. 
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Lovak 
Ló 1. - corpus mandb. sin. töredékes ad. (4. kép A) 
Az állkapocs a gödör Ny-i felében -50/ 60 cm-es szinten 
az I. kutya bordáin Ny-i irányban, a belső oldalán feküdt. 
A corpus rövid és alacsony. Az érvágány mélyen hon10-
rú. A fogkoronák magasak. A P

4
-M

1 
korona külső zo

máncfala csorbult, az M2.3 
rágófelülete hegyes, illetve 

domború. 

Ló II. - praemaxilla db, 5-6 éves. A gödör K-i falánál a 
II. kutya csontváza szintjében. 

Ló Ill. - csontváz, 143 db csontmaradvány 
A ló csontváza a 919 gödör K-i felében ca. -90/ 100 cm
es szintben - részben a gödör ívelt K-i falához támaszt-, 
va - EK-DNy-i tájolásban a hátán feküdt. A ló feje 
visszahajtva a váll/ mar tájékig csúszott alá, a koponya 
a homlokán feküdt. A gerincoszlop hát/ ágyéki régiója, 
és a medence a háti (dorsalis) oldalán egyenes vonalban 
feküdt. A törzs (borda-sor, stenebra) jobbra (Ny-i irán
ban) elfordult. A farok K-i irányban U-alakban vissza
hajlott. A lónak mind a négy lába eltérő pozícióba feküdt. 
A bal oldali mellső láb összehajtva (zsugorítva) a törzsön 
volt, a lapockacsont a gödör falához szorult. A jobb ol
dali mellső láb felkar és az alkar része a törzs alatt ma
radt, a lábvége a fej mellett a dorsalis oldalán feküdt. 
A bal oldali hátulsó láb összehajtva (zsugorítva) a gödör 
falánál volt, a jobb oldali hátulsó láb kinyújtva a külső 
oldalán feküdt. 

A ló maradványai: koponya (összeroppant), man
dibula-pár (dext. 4. kép B); 7 vert. cervicalis (!-VII. , 
fisiologiás h. 560 mm), 18 vert. thoracalis (!-XVIII., fis.h. 
950 mm), 6 vert. lumbalis (I-VI., fis.h.300 mm), sacrum 
(I-IV, V. letört), 5 vert. caudalis (I-V.), 33 costa, 6 ste
nebra; scapula-hun1-rad-ulna sin.-dext., 6 sin. - 4. dext. 
carpale , mc-mc2•4- ph.I.-ph.II. -ph.III. sin.-dext.; pelvis
fem. sin.- dext., patella dext., tib-fi~astragalus-calcane
us sin.-dext., 1 sin. - 3 dext. tarsale, mt-mt2•4

-ph.I.-ph. 
II.-ph.III. sin.-dext., 5 sesamoideum. A fogazat teljes: 
11-3, C, P2-4, M1-3. A corpus inandibulae rövid, magas, 
a P4 alatt az él enyhén kiszögelő. A hátrahajló ága 
(ramus) széles. Az érvágány mélyen homorú. 

A ló csontozata erős, a végtagcsontok falai vastagok. 
A törzs és a végtagok hosszúak. A mellső lábközépcsont 
(mc, szárcsont) vastag, a karcsúsági index értéke 16,7. 
Az ujjcsontok (ph.I-II.) hosszúak, szélesek. A metapodi
umok széles laposak. A radius+ulna együttes hossza 433 
mm. A metacarpusok (mc2.3.4) proximalis szélessége 64 
mm. A pelvis teljes hossaz 450 mm. A postcranialis 
csontok méreteit a 8. táblázat tartalmazza. 

Neme: mén, életkora maturus (ca. 16-18 év) . Mar
n1agassága (Vitt8 1952. módszerrel számítva) : 144,2 cm 
magas. 

8 Vrrr V. 0.: Losadi pazyrykskih kurganov. (The horses of the 
kurgans of Pazyryk). SA 16 (1952) 163- 205. 

Horses 
Horse no. 1 - corpus mandb. sin. fragmen tary ad. (Fig. 
4. A) 
The jaw was found on level - 50/ 60 cm in the W part of 
the pit. It lay on the interior side ina westerly direction 
over th e ribs of dog no. I. The corpus is short and low. 
The vein channel is deeply concave. The crowns of the 
teeth are high. The exterior enan1els of the crowns of 
P4-M1 are indented, the grinding surfaces of M2.3 are 
pointed and convex. 

Horse no. 11 - praemaxilla, 5-6 years old. It lay on the 
same level as dog no. II at the E wall of the pit. 

Horse no. Ili - skeleton, 143 bone remains 
The horse skeleton lay on the back ina NE-SW orienta
tion on level -90/ 100 cm in the E part of pit no. 919, 
partly leaned against the arched E wall of the pit. The 
head of th e horse tilted back to the shoulder/whither 
region, the skull lay with the forehead downwards. The 
thoracic/ lumbar region of the vertebral column and the 
pelvis lay ina straight line on the dorsal side. The trunk 
(ribcage, sternebra) turned to the right (toward W). The 
tail was returned in a U-shape toward E. The four legs 
lay in different positions. The left foreleg was bent 
( crouched) on the trunk, the shoulder blade was pressed 
against the wall of the pit. The humerus and the lower 
leg of the right foreleg remained under th e trunk, while 
the foot part lay on the dorsal side at the head. The left 
hind leg was bent ( crouched) at the wall of the pit, while 
the righ t hind leg was extended on the lateral side. 

The remains of the horse: skull (cracked), a pair of 
mandibles (dext. Fig. 4. B), 7 cervical vert. (I-VII, 
physiological 1.: 560 mm), 18 thoracic vert. (I-XVIII, 
phys. l.: 950 mm), 6 lumbar v. (I-VI, phys. 1.: 300 mm), 
sacrum (I-IV, V was broken), 5 caudal vert. (I-V), 33 
ribs, 6 sternebrae; scapula-hum-rad-ulna sin.-dext., 6 
sin. - 4. dext. carpale, mc-mc2•4

- ph.I.-ph.II.-ph.I II. sin.
dext.; pelvis-fem. sin.- dext., patella dext., tib-fib-astra
galus-calcaneus sin.-dext., 1 sin. - 3 dext. tarsale, mt
mt2.4-ph.I.-ph.II.-ph.III. sin.-dext., 5 sesamoideum. The 
dental row is complete: 11-3, C, P2-4, M1-3. The body 
of the mandible is short and high, the edge slightly juts 
out under P4. The receding ramus is broad. The vein 
channel is deeply concave. 
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The bones of the horse are strong, the walls of the 
limb bones are thick. The trunk and the limbs are long. 
The metacarpal (mc, splint) is thick, the value of the 
slenderness index is 16.7. The phalanges (ph. I- II) are 
long and broad. The metapodii are broad and flat. The 
combined length of the radius and the ulna is 433 mm. 
The proximal width of the metacarpals (mc

2
.
3

-<t) is 64 
mm. The complete length ofthe pelvis is 450 mm. T able 
8 contains the measurements of the postcranial bones. 
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A testmagasság kialakításában a mellső és a hátulsó 
végtag közel azonos számított értékkel (143,8-144,5 cm) 
vesz részt. A mellső lábban a radius (rad) hosszabb: 
146,0 cm, a hátulsóban a combcsont (fem) rövidebb: 
142,4 cm marmagassági értéket képvisel. A jó futó lovak 
esetében a hosszú alkarcsont (rad) és a rövid lábközép
csont (mc/szárcsont) teszi lehetővé a láb biztonságos 
alátámasztását és a gyorsabb előre vitelét. Ezáltal a ló 
gyorsabb haladást és futást ér el a hosszú térölelő lépé
seivel. A mc/rad hosszúság aránya 65,9. 

A ló fogazatában, csigolyáin és egyes végtagcsontján 
betegségtó1, illetve az életkor előrehaladásával jelent
kező elváltozások figyelhetők meg. 

Afogazat időskori microdont, alacsony koronával. 
A rágófelület hullámos. A rendellenes időskori fogkopás 
következtében a felső fogak rágófelületei mélyen kima
ródtak. A kétoldali felső fogsor eltérően kopott. A pre
molarisok rágófelülete homorú felszínnel mélyen, a 
molarisok rágófelülete a gyökérig kivájt. A fog zománc 
szerkezete a premolarisokon részben még láthatók, a 
molarisokon már eltűntek. A P2 oralis (mesialis) fele 
letört. A P3 koronán hosszirányban mélyen kivájt fog
teknő alakult ki. Az alsó P

2
_
3 

koronák közepén keresztben 
mély fogteknő (excavatio senilis) alakult ki (4. kép B). 
A rágófelületen a zománc redőzet kikopott, középen a 
bemélyedés a két foggyökér bázisáig ér (gyakorratilag a 
korona teljesen elkopott!). A feltehetően a puha szerke
zetű fogazat következtében a metszőfogak (I-k) és a 
zápfogak (P-M-k) kopása eltérő mértékű, így az életkor 
megállapítása is hosszabb időszakot valószínűsít. Az I-k 
fiatalabb, a zápfogak idősebb kort jeleznek. Korábban a 
fogteknő kialakulását tévesen a zabla okozta elváltozás
nak tartották. 9 

A 12., 13., 14. hátcsigolyák testén csőrszerű csont
képződmények (exostosis-ok) találhatók. A 13. hátcsi
golya corpus cranialis és caudalis ízületi felületének 
alsó - bal oldali - szélén egy-egy csontcsap nyúlvány 
képződött. Amihez a 12. hátcsigolya caudalis, a 14. 
hátcsigolyának pedig a cranialis ízületi felület szélétó1 
egy-egy csontcsap irányul. A három csigolyatest között 
kialakuló spondylosis figyelhető meg. 

A IV. és az V. ágyékcsigolya megvastagodott haránt
nyúlványai (proc. transversus-ok) álizülettel érintkeznek 
egymással. Az V. ágyékcsigolya caudalis ízületi felülete 
vízszintes irányban hosszan felhasadt. A VI. ágyékcsi,go
lya megvastagodott harántnyúlványai és a keresztcsont 
(sacrum) szárnyai, valamint oldalt a corpusok felrakó
dott exostosisokkal és osteophytákkal összenőtt (anky
lotisált). Felül a két csigolya baloldali íveit csonthíd 

9 TAKÁCS 1.: Lószerszá1n okozta elváltozások népvándorlás kori és 
honfoglalás kori lócsontvázakon. - Durch Zaumzeug verursachte 
Deformationen an Pferdeknochen aus der Völkerwanderungszeit 
und aus der Zeit der ungarischen Landnah1ne. MFMÉ. 1984/85 
2. (1991) Szeged, 311-319. 313. 2. ábra 

7~ 

Sex: stallion, age: maturus (ca. 16-18 years) . Whith
er height (calculated with Vitt8 1952's method): 144.2 
cm high. 

The calculated values of the thoracic and pelvic 
limbs used at the calculation of the stature were ap
proximately identical (143.8-144.5 cm). Theradius (rad) 
represents a larger whither height value in the forelegs: 
146.0 cm, while the thighbone (fem) represent a shorter 
whither height .value in the hind legs: 142.4 cm. At fast 
horses, the long radius (rad) and the shorter metacarpal 
(mc/splint) secure the safe support and the faster ad
vancement of the legs. Thus the horse will be faster with 
longer steps. The length ratio of mc/rad is 65.9. 

Deformations caused by diseases and aging can be 
observed on the teeth, the vertebrae ánd certain bones 
of the limbs of th e horse. 

The teeth are senile microdont with low crowns. The 
grinding surfaces are wavy. ln result of irregular senile 
wear of the teeth, the grinding surfaces of the upper 
teeth became deeply eroded. The two upper tooth rows 
show different traces of wear. The grinding surfaces of 
the premolars are deeply eroded showing a concave 
surface, while the grinding surfaces of the molars were 
eroded to the root. A part of the enamel structure of the 
teeth is still visible on the premolars, while it has disap
peared from the molars. The oral (mesial) half of P2 has 
broken off. A deep depression evolved in a longitudinal 
direction on the crown of P3• A deep depression (exca
vatio senilis) evolved across the mid dle of the crowns of 
the lower P2_

3
• (Fig. 4. B) The enamel ridges have worn 

off from the grinding surface, and the depression in the 
middle reaches down to the base of the two roots (the 
crown has practically completely worn off!). ln result of 
the probably soft-structured teeth, the incisors (1) and 
the molars (P-M) were worn to various degrees so the 
age determination also implies a longer period. The Ps 
indicate a younger, the n1olars an older age. Formerly, 
the development of the tooth depression was mistak
enly interpreted as a deformation caused by the bit.9 

Hook-like bony growths (exostosis) can be found 
on the bodies of the 12111

, the 13111 and the 14'11 thoracic 
vertebrae. Each a bony protrusion developed on the 
lower - left side - edges of the cranial and caudal ar
ticulation surfaces of the body of the 131h thoracic ver
tebra. Each a bony protuberance developed toward 
them from the caudal articulation surface of the 121h 

thoracic vertebra and the cranial articulation surface of 
the 141h thoracic vertebra. The development of spondy
losis can be observed between the three vertebra bodies. 

8 Vrrr V. 0.: Losadi pazyrykskih kurganov. (The horses of the 
kurgans of Pazyryk) . SA 16 (1952) 163-205 

9 TAKÁCS 1.: Lószerszám okozta elváltozások népvándorlás kori és 
honfoglalás kori lócsontvázakon. - Durch Zaumzeug verursachte 
Deformationen an Pferdeknochen aus der Völkerwanderungszeit , 
und aus der Zeit der ungarischen Landnah1ne. MFME. 1984/85 
2. (1991) Szeged, 311-319. 313. fig. 2 
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(exostosis ligamentosa) köti össze. Az !-III. ágyékcsigo
lya különálló. 

A keresztcsont (sacrum) 1. tövisnyúlványa (proc. 
tarnsversus) különálló, a 11.-V. tövisnyúlványai a felső 
tuber spinalisok kivételével teljesen összenőve egységes 
tarajt alkotnak. 

Az intermetacarpalis csontkinövések következtében 
a mindkét belső m

2 
a metacarpussal (m

3
) összenőtt. 

A felső részén az összenövés még nem zárt, a két csont 
között kívül rövidebb, belül hosszabb rés található. 

A mellső ph. I. diaphysis két oldalán hátul exostosis 
található. 

Ló IV. - koponya (összeroppant), 11
/4 éves csikó. 

A koponya a gödör D-i falánál, a Ló III. farok részénél, 
vele egy szintben D-i irányban a homlokán feküdt. Fo
gazat: di1·3, pm2-4, M1 (felülete csorbult). A jobb oldali 
zygomaticumon kutyarágás nyomai találhatók. 

Ló V. - mandb. dext. kanca, maturus életkorú (ca. 
14-15 éves, 4. kép C). 
Az állkapocs a gödör É-i felében ca. Ny-i irányban a 
külső oldalán feküdt. A corpus hosszú, alacsony. A hát
rahajló széles ága (ramus) elkeskenyedő. Az érvágány 
mélyen homorú. A fogazat microdont, enyhén hullámos 
rágófelülettel. A bal oldali 13 mögött a mandibula fala 
perforált. A csaknem fekvő helyzetben előre álló gyu
fafej nagyságú caninusok (C), amelyek alig emelkednek 
ki a csontfelületbó1 az élő állat ínye alatt maradtak. 

Ló VI. - mandb. sin-dext. mén, maturus életkorú ( ca. 
14-16 éves, sin. 4. kép E). , 
Az állkapocs-pár a gödör E-i felében ca. Ny-i irányban 
a bal oldali állkapcson feküdt. A corpus mandb. hosszú, 
alacsony. A hátrahajló széles ága (ramus) elkeskenyedő. 
Az érvágány mélyen homorú. A fogazat microdont. 
A rágófelület kopása szabályos, a nagy caninus (C) 
csúcsa tompára kopott. A jobb oldali corpus mandibulae 
külső oldalán - a P

3
-M

2 
fogak vonalában - alul nagy 

felületű csontfelrakódás ( exostosis) található (szélessé
ge 80 mm, magassága 40 mm). A mandibula alsó éle, és 
a külső fala (vastagsága 22 mm.) kidomborodó. Az el
változott csontfelületen - az alsó él vonalában - egye
netlen, érdes peremű keskeny sipoly csatorna alakult ki 
(4. kép D). 

Egyéb ló maradványok - 10 db 
mc. sin., ph.I. ant. sin. Guv.), pelvis sin.Quv.), fem.diaph. 
sin. (juv.), tib. prox dext., 3 mt. prox.dext. (1 juv.), ph.I.-
11. post. dext. 

75 

The thickened transversal processes of the 41
h and 

the S1
h lumbar vertebrae (proc. transversus) are joined 

with a pseudo-articulation. The caudal articulation 
surface of the S1h lumbar vertebra shows a long, hori
zontal crack. The thickened transversal processes of the 
6111 lumbar vertebra, the wings of sacrum and the sides of 
the bodies ossified together (anchylosed) with depos
ited exostoses and osteophyts. A bone bridge connects 
the left arches of the two vertebrae at the top. The 1 si, 
211d and 3rd lumbar vertebrae are separated. 

The 151 transversal process (proc. tarnsversus) of the 
sacrum is separated but the transversal processes of the 
211d-S1h vertebrae ossified together in a ridge except the 
upper spinal tubers. 

ln result of the intermetacarpal bon e growths, both 
axial m2 ossified together with the metacarpal (m

3
). The 

anchylose is not closed on the upper part: a shorter gap 
can be seen between the two bones on the lateral side 
and a longer one on the axial one. 

An exostosis can be found on both sides on the back 
of the diaphysis of ph. I of the foreleg. 

Horse no. IV - skull (cracked), a 11/4 years old colt. 
The skull lay on the forehead in a S orientation at the 
S wall of the pit, at the tail of horse no. III and in the 
same level. Dental row: di1 ·3, pm2·", M1 (the surface is 
indented). Traces of dog chewing can be observed on 
the right zygomatic bone. 

Horse no. V- mandible dext., mare, mature (ca. 14-15 
years old, Fig. 4. C) 
The mandible lay on the lateral side in an approximately 
W direction in the N part of the pit. The corpus is long 
and low. The reclining broad ramus narrows. The vein 
channel is deep and concave. The teeth are microdont 
with slightly wavy grinding surfaces. The wall of the 
mandible is perforated behind the left 13. The canines 
(C), which point forward in a horizontal position, are as 
large as the head of a match. They just emerged from 
the bone surface but remained under the gum of the 
living animal. 

Horse no. VI - mandb. sin-dext„ stallion, mature (ca. 
14-16 years old, sin. Fig. 4. E) 
The pair of mandibles lay on the left mandible in an 
approximately westerly direction in the N part of the 
pit. The corpus mandb. is long and low. The receding 
broad ramus narrows. The vein channel is deep and 
concave. The teeth are microdont. The grinding surfaces 
are regularly worn, the tip of the large canine was blun
ted by wear. A large bony growth (exostosis) can be 
found on the lateral side of the right corpus mandibulae 
in the line of teeth P

3
-M2 (width: 80 cm, height: 40 mm). 

The lower edge and the lateral wall of the mandible 
(thickness 22 mm) protrude. An uneven, narrow fistu
la of rough edges developed on the deformed bone 
surface in the line of the lower edge (Fig. 4. D) . 
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6. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) Ló fogkorona méretek (mm) 
Table 6: Érd, Simonpuszta, feature no. 919 (2008) Measurements of the tooth crowns of horses (mm) 

Felső Upper P2 P3 P4 M l 
Ló Horse IV.* IV*. 111. IV* . 111. IV. 

h. I 39 29 24 32.5 26 30,5 
sz. w. 22.5 24.5 25 25 26.2 24 
Pc.h. Pc.1. 8 9 10.5 
m. h. 17 17 12 24 9 58 

* tej premolarisok (dp) Pc.h. - protoconus hossz milk premolors (dp) Pc.I. - protoconus length 

Ló Horse 1. 

Alsó Lower 7.ad 
P2 h. /. 32 

sz. w: 15.5 
m. h: 

P3 h. /: 27 
sz. w: 17.5 
m. h 55 

P4 h. / 28 
sz. w· 17.5 
m. h: 

Ml h. /: 25 
sz. w: 
m. h: 51 

M2 h. /: 25 
sz. w: 16 
m. h: 57 

M3 h. /: 31 
sz. w: 14 
m. h: 67 

h. - hosszúséig. sz. - szélesség. m. - magasséig 
I - length. w - width. h - height 

111. V. 

mén stolllon kanca more 
31.5 
17.5 
11 
25 26 
16.5 18 
8 
23 25.5 
16.5 17.5 
1 5 
22 23 
17,5 16 
10 
23 25 
16 15.5 

33 32 
13 15 
17 

7. táblázat: Érd, Simonpuszta 9/ 9 objektum (2008) Ló mandibula méretek (mm) 

111. 

21'1 
29 

6 

Table 7: Érd, Simonpuszta, feature no. 9/ 9 (2008) Measurements of horse mandibles (mm) 

Ló Horse 1. 111. v. 
?. ad. mén stollion. mat. kanca more, mat. 

1 . teljes h. totol /. 
2. alsó él h. lower edqe /. 
3. éi tlós h. dioaonol /. 
5. zéipfo.Qsor h. motor row /. 178 158 
6. diastema h. 
7. C-P2 téiv. dist. 80 
8. Pm. h. 90 78 
9. M h. 81 78 
10. an.Q. mandb. sz. 145 
11 . corp. masndb. m. P, 61 73 65 
12. P,/M, 93 
1 3. M, 1 1 3 
14. ram. mandb. m. proc. 290 
1 5. proc. condyl. m. 240 

h. - hosszúséig length. sz. - szélesség width. m. - magasséig height 

M2 M3 
111. 111. 

21.2 27 
24 22 

7 5 

VI. 
mén stollion 
28 
17 
12 
24 
17 

24 
17 

21.5 
17 

23 
16.1 
30 
30 
14,5 
32 

VI. 
mén stollion. mat. 

400 
270 
425 
153 
104 
74 
78 
75 
133 
66 
83 
106 

220 
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8. táblázat: Érd, Simonpuszta 9 / 9 objektum (2008) Ló 1. csontméretei (mm), marmagasság (cm, V1TT 1952) 
Table 8: Érd, Simonpuszta, feature no. 919 (2008) Measurements of the bones of horse 1 (mm), whither height (cm, V1TT 1952) 

Csont Bone 1 . 1 a. 2. 3. 
h. prox sz. diaph. sz. 
/. proxw dioph. w 

hum. 307 39 
308 10S 39 

rad. 3SS 86 LiS 
88 Li6 

mc. S6 38 
23Li 55 39 

Fem. Li7 
Li06 370 127 Li6 

tib. 367 105 Li8 

365 103 Li8 
mt. 277.5 55 38 

277.S SS.S 36 
ph.I. ant. 90 80.5 62.S 39 

90.5 80.5 62.5 LiO 
ph.I. post. 87 80 62 36 

87 80 61.S 36.5 
ph.11. ant. Li6 60 Li9 

Li5 S9 Li9 
ph.11. post. Li6 S7 LiS 

Li6 55.5 Li6 

mc. sin. 231 Sli 38 
mt. dext. Li9 27 
mt. dext. juv 29 
mt. dext. Li2.5 
fem. juv. 36 
ph.l.ant.juv 81 36 
ph.I. post. 83 51.5 33 
ph.11.post. Li9.5 

1 a. femur. - cap. fem.-tól mért. ph.I. - med-sag. h. 
1 a femur - measured from cap. fem„ ph.I. - med.sag. 1. 

hosszúság szélesség 
lenqth width 

astra,galus 63 70 
63 70 

calcaneus h. sz. 
117 58 
120 58 

Egyéb állatcsontok 

A gödör -50/60 cm-es szintjén, az I. kutya csontvázán 
kívül, eló'került még néhány háziállatcsont (1. táblázat). 

Sertés: 
I. egyed 
Embrió korú malac humerus dext„ tibia dext. 

II-III. egyed (67 db csont) 
Fej: 1db koponya (szétroppant), maxilla fr„ mand. sin.
dext. fr. 

Törzs: 3 db hátcsigolya fr„ 3 db ágyékcsigolya fr„ 29 
db costa fr. 

Li . 5. 6. 7. 8. 
dist. SZ. prox. m. diaph. m. dist. m. Mmag 
dist. w prox. h. dioph. h. dist. h. Wh 

86 100 Li6 87 1 Li2 ,8 
86 100 Li7 88 1 Li3.2 
80 S3 31 Sl 1 Li6.0 
80 S3 32 53 

37,5 2Li 
55 37,5 23 39 1 Li3,S 
102 90 56 
101 88 55 127 1 Li2.Li 
79 96 3Li Li8 1 Lili.8 

80 9Li 3Li Li8 llili,0 
SLi .5 52.S 27 52 1Li5.3 
SLi S2 27 51 1Li5.3 
50 38 21.S 25.5 
51 LiO 22 26 
Li9 Li 1.5 21 25.5 
Li7.S Li 1 21 25 

3Li 2Li 
S2 33 23 27 
S2 3S 23 28 
51 .S 23 29 

S3 36 2Li 38 1 Li 1 .9 
LiS 22 

2Li 
28.5 

37 
Li6 20 25 
Li Li 18 23.5 

29.5 20 

csiga sz. dist. izf. sz. dist. izf. h. 
Trochleo width dist.ort. surfoce width dist. ort. surf w 

77 

55 56 38 
5Li 56 38 
m 

62 

Other horse remains - 10 items 
mc. sin„ ph.I. ant. sin. (juv.), pelvis sin.(juv.), fem.diaph. 
sin. (juv.), tib. prox dext„ 3 mt. prox.dext. (1 juv.), ph.I.
II. post. dext. 

Other animal bones 
A few more bones of domesticated animals were found 
in the level -50/ 60 cm of the pit beside the skeleton of 
dog I. (Table 1) 

Pig: 
Individual I 
Pig embryo humerus dext„ tibia dext. 
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Mellső végtag: scapula sin.-dext., humerus sin.-dext. 
fr., 5 db humerus fr., radius, ulna sin.-dext., ulna dext., 
mc III. dext. fr. 

Hátsó végtag: 2 pelvis sin-dext., 2 db pelvis frag., 2 
db femur dext., 3 db femur fr., tibia sin.-dext., 2 db tibia 
dext., tibia fr., astragalus dext. 

Szarvasmarha: 
7 db töredék került elő, többnyire kifejlett egyedek 
csontjai. 

Juh: 
5 db csont, köztük egy töredékes mandibula dext., mely 
egy kifejlett egyedhez tartozott. 

A 919 gödör állatcsont-maradványainak vertikális elosz
lása a következőképpen alakult: 

/ 

1. E-i fele: a gödör legalsó rétegében ló VI.-V., fö-
lötte a III. kutya csontváz. 

2. K-i fele: -90/ 100 cm-en ló IV, ló III. csontváz, 
fölötte -70/80 cm-en II. kutya csontváz, ló II. 

3. Ny-i fele: -50/ 60 cm-en I. kutya csontváz, fölötte 
ló I., továbbá egyéb ló, szarvasmarha, juh, sertés és 
kutya maradványok. 

A három kutya (!-III.) és a ló (III.) csontvázainak 
helyzetébó1 megállapítható, hogy az elpusztult (leölt?) 
állatokat - még a hullamerevség beállta előtt - dobták 
a gödörbe. Nem rakták vagy elhelyezték őket, hanem 
a kutyákat bedobálták, a nagytestű lovat a gödör szélé
ig húzták, majd belecsúsztatták a gödörbe. A csikó (ló 
IV.) koponyáján található kutya rágásnyomok jelzik, 
hogy a gödörbetöltés -90/ 100 cm-es szinten akkor még 
nyitott volt. 

A 144,2 cm magas, idős m én római katonaló. A ku
tyák közepes (II. , III.) és nagy testű (I.) őrző-védő ju
hászkutyák voltak. 

Irodalom • References 

Individuals II- III (67 bones) 
Head: 1 skull (cracked), maxilla fr., mand. sin.-dext. fr. 

Trunk: 3 thoracic vertebrae fr. 3 lumbar vertebrae 
fr., 26 rib fr. 

Thoracic limbs: scapula sin.-dext., humerus sin.-dext. 
fr., 5 humerus fr., radius, u lna sin.-dext., ulna dext., mc 
III. dext. fr. 

Pelvic limbs: 2 pelvis sin-dext., 2 pelvis frag., 2 femur 
dext., 3 femur fr., tibia sin.-dext., 2 tibia dext., tibia fr., 
astragalus dext. 

Cattle: 
7 fragments were found, mostly the bones of mature 
individuals 

Sheep: 
5 bones, among them the fragmentary right mandible 
of a mature individual 

The vertical distribution of the animal bon e remains of 
pit no. 919 was the following: 

1. N part: horses VI-V in the lowermost layer of the 
pit and the skeleton of dog III above them 

2. E side: horse IV and the skeleton of horse III on 
level -90/100; skeleton of dog II and horse II above them 
on level - 70/80 

3. W side: skeleton of dog I on level -50/80 cm, horse 
I above it together with other remains of horse, cattle, 
sheep, pig and dog. 

It could be determined from the positions of the 
skeletons of the three dogs (I-III) and the horse (III) 
that the <lead (slaughtered) animals had been thrown 
into the pit before rigor mortis set in. They were not 
placed in the pit: the dogs were thrown in, while the 
large horse was pulled to the edge and then it was slid 
into the pit. The dog chewing marks on the skull of the 
colt (horse IV) indicate that the pit was still open when 
it was filled in to level -90/100 cm. 

The 144.2 cm high, old stallion was a Roman cav
alry horse. The dogs were medium (II, III) and large 
bodied (I) shepherd dogs with watching/ guarding func
tions. 

KOUDELKA 1886 KouDELKA, F.: Das Verhaltniss der Ossa longa zur Skelet thöhe bei <len Saugerthieren. 
Verhandlungen <les naturforschenden Vereines in Brünn 24:1 (1885) 1886. Brünn, 
127-153. 
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1. kép: Érd, Simonpuszta. 9/9 (2008) sz. objektum 

Fig. 1.: Érd, Simonpuszta. Feature no. 9/ 9 (2008) 

2. kép: Érd, Simonpuszta. 9/ 9 (2008) sz. objektum, -90/ 100 cm-es szint 

Fig. 2.: Érd, Simon puszta. Feature no. 9/ 9 (2008) Levei -90 / 100 cm of the pit 

79 
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1 

•• 
3. kép: Érd, Simonpuszta. 9/9 (2008) sz. objektum: 1. sz. kutya. 1: koponya lateralis nézet, 

2: mandibula dext., buccalis oldal, 3: koponya dorsalis nézet 

Fig. 3.: Érd, Simonpuszta. Feature no. 919 (2008), dog no. 1: 1: skull, lateral view, 2: mandibula dext., buccal side, 
3: skull, dorsal view 

80 
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B 

e 

Li . kép: Érd, Simonpuszta. 9/ 9 (2008) objektum. A: Ló 1„ B: Ló Ill. , C: Ló V. , D- E: Ló VI. 

Fig. Li: Érd, Simonpuszta. Feature no. 919 (2008). A: Horse no. 1., B: Horse no. Ill„ C: Horse no. V„ D-E: Horse no. VI. 

81 
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Nováki Gyula 

A dunaújvárosi Koszider-Padlás 
és Koszider-Asztal felmérése és 
rekonstrukciója 

A bronzkori leló'helyet, amely a nagy kiterjedésű Koszi
der-Padlásból és a szorosan mellette lévő kisméretű 
Koszider-Asztalból állt,1 Ipolyi Arnold 1863-ban,2 Rómer 
Flóris 1878-ban említette.3 1950-ben a Koszider-Padlás
tól Ny-ra 1-1 ,5 km-re a Dunai Vasmű építkezése indult 
meg, ezzel kapcsolatban ásatások is kezdődtek. A Padlás 
melletti fennsíkon bronzkori sírokat tártak fel. Az itteni 
ásatások több éven át erre összpontosultak, kezdetben 
Mozsolics Amália vezetésével. A vasmű működéséhez 
szükséges nagy mennyiségű víz biztosítására a Koszider
Padlás és Koszider-Asztal alatti Duna-parton az I. és II. 
számú szivattyútelepet építették meg. A vizet szállító 
hatalmas csőrendszert részben a Padlás fennsíkján, 
részben az oldalában létesítették. Ezzel kapcsolatban 
1950-ben Mozsolics Amália vezetésével a Padláson 
7 kutatóárkot mélyítettek le, az őshumuszt 4,25 m mé
lyen, az itt feltárt gödrök alját pedig 5,95 m mélységben 
érték el. Alul (akkori meghatározással) „lakógödrök„, 
raktárgödrök kerültek napvilágr?, a nagyrévi kultúra 
viszonylag vékony rétege felett a vastagabb rétegeket 
tartalmazó Vatya-kultúra I. és II. fázisa volt.4 

1951. június-július hónapokban a Padláson Mozso
lics Amália, Csalog József és Patay Pál vezetésével folyt 
ásatás. Ezúttal is a nagyrévi kultúra 1 ,2 m vastag, felet
te a Vatya-kultúra 3 m-nél vastagabb rétegei bontakoz
tak ki.5 A nyár folyamán Patay felfigyelt arra, h ogy a 
Padláson villanyvezeték oszlopának ástak gödröt és 
40 cm mélyen egy edényben bronz raktárlelet került 
elő. Ezt a dunaújvárosi (akkori nevén sztálinvárosi) 
n1úzeum számára begyűjtötte, ez volt az I. sz. dunapen
telei bronzlelet.6 Mozsolics a telep legmagasabb részén 

1 A helység neve 1951-ig Dunapentele, 1961-ig Sztálinváros volt, 
utána lett Dunaújváros. A fent nevezett leló11elyen csak a te
leppel kívánok fogla lkozni, a n1ellette elterülő nagy kiterjedésű 
bronzkori temetővel nen1. A régi térképek „Kozider-völgy", vagy 
„Kozider Asztal" felirattal jelölik. 1950-ben Mozsolics Amál ia az 
elnevezés elején „Koszider"-t írt, ettó1kezdve1nent át használatba 
a leló11elynek ez az elnevezése az itteni bronzleletekkel, perió
dussal, kerán1iatípussal, a teleppel kapcsolatban. Bóna István 
1992-ben ugyan az eredeti „Kozider" mellett fogla lt állást, n1égis 
inkább az utóbbi évtizedekben n1indenki által használt „Koszider" 
elnevezést alkaln1azom. 

2 IPOLYI A.: Magyar régészeti Krónika. Archaeologiai Közlemények 
3 (1863). 169-179„ 165. 

3 RóMER F.: Con1pte Rendu de la huitién1e session á Budapest 1876. 
II. 1. Budapest 1878, 38. 

4 Mozsoucs A.: Dunaújváros-Koszider 1950. MNM Adattár XXVI. 
246 /1978; Mozsoucs 1952, 63- 64.; SZATMÁRI 1983, 7.; BóNA 1992, 
149. 

5 PATAY 1951; BóNA 1958, 211. 1. jegyzet.; BóNA 1992, 149. 
6 t--.1ozsoucs 1957, 122-123. 

Gyula Nováki 

Survey and reconstruction of 
Koszider-Padlás and 
Koszider-Asztal in Dunaújváros 

The Bronze Age site, which was composed of the large 
Koszider-Padlás and the adjacentsmall Koszider-Asztal,1 

was mentioned by Arnold Ipolyi in 18632 and Flóris 
Rómer in 1878.3 The construction of the Dunai Vasmű 
[Danubian Ironworks] stared 1-1.5 km W of Koszider
Padlás in 1950 in parallel to archaeological excavations. 
Bronze Age graves were uncovered on th e plateau next 
to Padlás. For years, the excavations, which were ini
tially directed by Amália Mozsolics, concentrated on 
the graves. To supply the large amount of water needed 
by the Ironworks, pumping stations I and II were built 
on the Danube bank under Koszider-Padlás and Koszi
der-Asztal. Their huge water pipe systems were estab
lished partly on the plateau and partly in the side of 
Padlás. Connected with this construction, Amália Mo
zsolics opened 7 test trenches in Padlás in 1950. The 
ancient humus was found in a depth of 4.25 m, while 
the bottoms of the pits reached down to 5.95 m. "Dwell
ing pits" (as they were called at that tin1e) and storage 
pits were found at the bottom, while the relatively thin 
layer of the Nagyrév culture was overlain by th e thick
er layers of phases I and II of the Vatya culture.4 

The excavations on Padlás were directed by Amália 
Mozsolics, József Csalog and Pál Patay in June and July, 
1951. The 1.2 m thick layer of the Nagyrév culture and 
the n1ore than 3 m thick layers of the Vatya culture were 
found this time as well.5 ln the summer, Patay spotted 
a pit of a pole that supported electric wires on Padlás, 
in which a bronze depot was found in a vessel in a depth 
of 40 cm. He collected it for the museum of Dunaújváros 
(Sztálinváros at that time): this was the Dunapentele 
bronze depot find no. I.6 Mozsolics uncovered two ves-

1 The settle1nent was called Dunapentele until 1951 and Sztálin
város until 1961, since then it is called Dunaújváros. At the above-
1nentioned site, 1 intend to deal only \.vith the settle1nent and 
not the large Bronze Age ce1netery next to it. ln the old n1aps, it 
is marked „Kozider-völgy" or „Kozider Asztal". ln 1950, Amália 
Mozsolics wrote it as „Koszicler", and since then this name has 
been used with regard to the bronze fincls, the periocl, the ce
ranüc types and the settlement. ln 1992, István Bóna arguecl for 
the original „Kozicler", still I prefer using the na1ne „Koszider", 
which has generally been used for the past few decades. 

2 IPOLY! A.: Magyar régészeti Krónika. Archaeologiai Közlen1ények 
3 (1863). 169-179., 165 

3 RóMER F.: Co1npte Rendu de la huitién1e session á Budapest 1876. 
II. 1. Budapest 1878, 38 

4 Mozsoucs A.: Dunaújváros-Koszider 1950. MNM Archives XXVI. 
246 /1978; Mozsoucs 1952, 63-64; SzATMÁRI 1983, 7; BóNA 1992, 
149 

5 PATAY 1951; BóNA 1958, 211, note 1; BóNA 1992, 149 
6 Mozsoucs 1957, 122-123 
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két edénylelet-együttest is feltárt (I. és II. sz.) 35 cm 
mélyen. A közeli bronzkori temetóben is folytatódott a 
sírok feltárása.7 

Ugyanebben az évben Patay Pál az Asztalon is vég
zett feltárást. Az alsó rétegekben a Padláson találtakkal 
azonos bronzkori rétegek sorakoztak, de a felső rétegben 
sok középkori cserép (fenékbélyeges is volt közöttük), 
vas, valamint patics, téglatöredék és kövek kerültek elő, 
habarcs nyoma nélkül.8 Bóna István késóbb megemlí
tette, hogy az Asztal 34 m hosszú, 18 m széles volt. 
Patay ennek egyharmadát tárhatta fel, a többi részét 
eldózerolták.9 Az Asztal azóta teljesen megsemmisült a 
partvédelmi munkák következményeként. 

1952-ben Mozsolics Amália és Csalog József a Pad
láson ismét a legalsó, a nagyrévi kultúrába tartozó ré
tegben gödröket, a telep mellett pedig további sírokat 
tártak fel.10 

1953 júliusában a Padláson kábelcsatorna ásásakor 
csekély mélységben egy agyagedényben került elő a II. 
sz. dunapentelei bronz raktárlelet, ez is a dunaújvárosi 
múzeumba került. 11 A temetóben ebben az évben is 
folytatódott a sírok feltárása.12 

, , 
1957. július és december között a Padlás E-i és EK-i 

szélébó1 kis rész lecsúszott a Duna felé, partvédelmi 
munkákkal kapcsolatban ezt a részt kiegyenesítették. 
A földmunka gépekkel folyt, ezért pontos régészeti meg
figyeléseket nem lehetett végezni. Bóna István és B. Vá
gó Eszter kísérték figyelemmel a munkát. Ennek során 
170 cm mélyen került elő a III. sz. dunapentelei bronz , 
raktárlelet, a telep akkori (azóta leomlott) E-i pereménél. 
Az edényt a munkások összetörték, de a bronzokat si
került a dunaújvárosi múzeumba menteni. A gépek 
által megbolygatott területen, 3-5 m mélyen csak a 
legalsó, a nagyrévi kultúrába tartozó réteget sikerült 
szisztematikusan feltárni (8 úgynevezett „gödörlakás", 
épített tűzhely, gödrök kerültek elő).13 

1960-ban, majd 1963-ban a Padlástól és az Asztaltól , 
E-ra a közeli, ún. radari barakkok előtti magasparton, 
az I. sz. szivattyútelep felett a hegyoldalban nagyméretű 
roskadások indultak meg. 1964. február 29-én követke
zett be a legnagyobb partszakadás, kb. 1300 m hosszan. , 
A Padlás K-i oldalával együtt, az E-ra folytatódó magas-
parton 15-20 m széles földsáv csúszott le a Duna med
re szélére, magával ragadva több, már elhagyatott 
épületet is. Az I. sz. szivattyútelepet 36,6 m-rel benyom
ta a Duna medrébe. A Padlás fennsíkján és a hegyoldal
ban húzódó, a vasműbe vezető, nagy átmérőjű csövek 

7 Mozsoucs 1952, 63-64.; MOZSOLICS 1957, 131-i32.; 
8 PATAY 1951 
9 BÓNA 1992, 149„ 152. 
10 SZATMÁRI 1983, 7.; BóNA 1991, 75· 
11 Mozsoucs 1957, 123-i24. 
12 SZATMÁRI 1983, 7· 
13 BóNA 1958, 211.j BóNA 1975, 32.; BÓNA 1991, 73-> 75.; BóNA 1992, , 

149.; B. VÁGÓ E.: Asatások, leletmentések. ln: A Fejér Megyei Mú 
zeumok Évi Jelentése 1957. évre. Székesfehérvár 1959, 41- 42. 

sel depots (nos. I and II) in a depth of 35 cm on the 
highest part of the settlement. At the same time, the 
excavation of the graves was continued in the nearby 
Bronze Age cemetery.7 

The same year, Pál Patay also conducted excavations 
at Asztal. The same Bronze Age layers followed one an
other at the bottom of the layer sequence as at Padlás, 
while many medieval shards (among them ones with 
bottom stamps), iron, daub, brick fragments and stones 
were found without any trace of mortar in the higher 
layers.8 István Bóna later mentioned that Asztal was 34 m 
long and 18 m wide. Patay unearthed about one third of 
it, the rest was scraped off with a bulldozer.9 Asztal has 
since perished in result of embankment construction. 

ln 1952, Amália Mozsolics and József Csalog uncov
ered pits in the lowest layer of the Nagyrév culture at 
Padlás and unearthed further graves beside the settle
ment.10 

ln July, 1953, the Dunapentele bronze depot no. II 
was found in a clay vessel close to the surface during 
the digging of the trench of a cable on Padlás, and it was 
also taken to the Dunaújváros Museum.11 The excava
tion of the graves was continued in the cemetery.12 

Between July and December 1957, a small part of 
the N and NE edge of Padlás slid toward the Danube 
and this part of the hill was cut straight within bank 
defence works. The earth was excavated with machines 
so no detailed archaeological observations could be 
made. István Bóna and Eszter B. Vágó watched the 
operation. ln the course of this work, the Dunapentele 
bronze depot no. III was discovered ina depth of 170 cm 
at the N edge of the settlement (which has since col
lapsed). The workers broke the vessel yet the bronze 
objects could be rescued and taken to the Dunaújváros 
museum. Only the lowermost layers of the Nagyrév 
culture could systematically be unearthed (8 so-called 
"pit houses'', ovens and pits were found) in a depth of 
3-5 m on the territory disturbed by the machines.13 

Large territories of the hillside collapsed above pump
ing station I on the high bank in front of the nearby so
called Radar barracks, N of Padlás and Asztalin 1960 and 
then in 1963. The largest territory collapsed on February 
29, 1964 ina length of about 1300 m. A 15-20 m broad 
zone of the E side of Padlás and the continuation of the 
high bank in the N slid down to the Danube bank carrying 
away several already abandoned buildings. It pushed 
pumping station I 36.6 m into the Danube bed. The pipes 

7 Mozsoucs 1952, 63- 64; Mozsoucs 1957, 131-132 
8 PATAY 1951 
9 BóNA 1992, 149, 152 
10 SZATMÁRI 1983, 7; BóNA 1991, 75 
11 Mozsoucs 1957, 123-124 
12 SZATMÁRI 1983, 7 
13 BóNA 1958, 211; BóNA 1975, 32; BóNA 1991, 73, 75; BóNA 1992, 149; B. , 

VÁGÓ E.: Asatások, leletmentések. ln: A Fejér Megyei Múzeu1nok 
Évi Jelentése 1957. évre. Székesfehérvár 1959, 41-42 
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elszakadtak, a vasműben a vízellátás ideiglenesen 
„ 

megszunt. 
A helyreállítás azonnal megkezdődött, a munkák a 

következő 1-2 évre is áthúzódtak. A Padlás fennsíkján 
megszüntették a csőrendszert (a tartóoszlopok marad-, 
ványai, árkok ma is láthatók) és a hegy E-i aljában, ol-
dalában új csöveket szereltek fel a rendbe hozott 1. sz. , 
szivattyútelep felé. A Padlás E-i szomszédságában a 
radari barakkokat lebontották. A Padlás Duna felé eső , 
K-i, EK-i oldalát, a további csúszások megakadályozásá-
ra, többlépcsősen alakították át, amivel a hegyoldalnak 
további részeit is lefaragták.14 

Közvetlenül az 1964. évi nagy partszakadást kö
vetően nem volt lehetőség rendszeres ásatásra. A Padlás 
fennsíkján a felső régészeti rétegeket eldózerolták. Arra 
nincsen közelebbi adat, ez mekkora területen történt. 
B. Vágó Eszter figyelte a gépek munkáját és sok leletet 
mentett meg a dunaújvárosi múzeum számára.15 

1965-ben, a végleges tereprendezés előtt, az utolsó 
ásatásra került sor, Makkay János vezetésével. Két he
lyen tárt fel egy-egy szelvényt. Az 1. szelvényben 230-
260 cm, a II. szelvényben 430 cm mélységig tartottak a 
kultúrrétegek. Alul ezekben is a nagyrévi kultúrának 
egy, felette a Vatya-kultúrának három rétege sorakozott, 
de legfelül a halomsíros kultúra erősen átégett, defor
málódott edényei is előkerültek.16 A két kutatási szel
vény környékét ezután rövidesen lebontották, teljesen 
megsemmisült. 

A Koszider-Padláson és a Koszider-Asztalon rend
szeres ásatásra kevés lehetőség nyílott. A vasmű vízel
látásának biztosítása, a gyakori természetes partomlások, 
majd az ezzel kapcsolatos partvédelmi munkák a régé
szeti rétegek jelentős méretű bolygatását, többnyire 
pusztítását jelentették. Mindez akadályozta a nyugodt, 
rendszeres kutatást. Ez a magyarázata annak, hogy a 
meg-megszakadó kis ásatásoknak, a földgépek munkája 
melletti, nehéz körülmények között végzett megfigye
léseknek nincs megfelelő dokumentációja. Abban egy-

14 EGRI GY. - PÁRDÁNYI J.: Dunaújvárosi magaspartok állékony
ság-vizsgálata. Műszaki Tervezés 8. (1968) 7. sz„ 15-i8,; ANDAI 
P.: A dunaújvárosi löszpart rendezése. Mélyépítéstudományi , 
Szemle 20. (1970) 7. sz, 298-311.; KtzoI A.: A dunaújvárosi part-
rogyás. Mélyépítéstudományi Szemle 20. 7. sz„ 1970, 281-287.; 
ÁDÁM L. - BoRos F. (szerk.): Dunaújváros földrajza . Budapest 
1979, 34-35. 2008. április 23-án Keszi Tamással a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalatnál jártunk, ahol Gaál Zoltán igazgató az 
1964. évi partvédelmi munkákkal kapcsolatos egykorú rajzokat 
bocsátotta rendelkezésünkre, egyúttal a partomlás 1964. februári 
fényképfelvételét is tanulmányozhattuk. Ezek segítségével lehe
tett pontosítani a rekonstrukciót. Keszi Ta1nás a továbbiakban 
is messzemenő segítséget nyújtott. Mindkettőjüknek ezúton 
mondok köszönetet. 

15 BóNA ISTVÁNNÉ VÁGÓ ESZTER: Jelentés.1965. MNM Adattár XVII. 
228/1965. 

16 MAKKAY J.: Dunaújváros-Kosziderpadlás. Rég. Füz. 19. 1965, 7.; 
BÁNKI Zs.: Régészeti kutatások. Alba Regia 8-9 (1967-1968) 179.; 
BóNA 1975, 77.; BóNA 1992, 149.; Makkay János ásatási dokumen
tációja a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban. 

of a large diameter, which ran to the Ironworks on the 
plateau and in the side of Padlás, broke and the water 
supply temporarily stopped in the Ironworks. 

The reconstruction was immediately started, and it 
continued for 1-2 years. The pipe system was taken off 
on the plateau of Padlás (the remains of the poles and 
the trenches can still be seen), and new pipes were in
stalled at the N foot of the hill in the direction of the 
reconstructed pumping station 1. The Radar barracks 
were demolished N of Padlás. To evade further bank 
slides, the E and the NE side of Padlás facing the Danube 
were terraced, in the course of which other parts of the 
hillside were also scraped off.14 

There was no opportunity for systematic excava
tions just after the large bank slide in 1964. The upper 
archaeological layers were scraped off on the plateau 
of Padlás. There are no data on the extent of the scrap
ing. Eszter B. Vágó watched the mechanic work and she 
rescued many finds for the Dunaújváros museum.15 

The last excavation before the final landscaping was 
conducted by János Makkay in 1965. He opened two 
cuttings at two places. The culture bearing layer sequence 
reached down to 230-260 cm in cutting I and to 430 cm 
in cutting II. They contained a single layer of the Nagyrév 
culture at the bottom, three layers of the Vatya culture 
above it, and deformed, strongly burnt vessels of the 
Tumulus culture were found on the top.16 Soon, the area 
of the two cuttings was destroyed, and the site perished. 

There were few opportunities to conduct system
atic excavations on Koszider-Padlás and Koszider-Asztal. 
Supplying the Ironworks with water, the frequent 
natural collapses of the bank and the consequent bank 
defence work caused significant disturbance, generally 
the total destruction of the archaeological layers. All 
these hindered the regular systematic investigation. This 
is why there is no sufficient documentation of the small
scale and often interrupted excavations and the watch
ing of mechanic works within extremely hard circum-

14 EGRI Gy.-PÁRDÁNYI J.: Dunaújvárosi magaspartok állékonyság
vizsgálata. Műszaki Tervezés 8. (1968) no. 7, 15-18; ANDAI P.: 
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A dunaújvárosi löszpart rendezése. Mélyépítéstudományi , 
Szemle 20. (1970) no. 7, 298-311; KÉZDI A.: A dunaújvárosi part-
rogyás. Mélyépítéstudományi Szemle 20. no. 7, 1970, 281-287; 
ÁDÁM L.- BOROS F. (ed.): Dunaújváros földrajza . Budapest 1979, 
34- 35. On April 23, 2008 Tamás Keszi and the author visited the 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat [Bank Defence Enterprise of 
Dunaújváros], where Zoltán Gaál director handed over contem
porary drawings connected with bank defence works in 1964, and 
we could study the photo of the bank slide from February 1964. 
They contributed to a more exact reconstruction. Tamás Keszi 
offered his help later on as well, and I would like to express my 
gratitude to both of them. 

15 BóNA ISTVÁNNÉ VÁGÓ ESZTER: Report.1965. HNM Archives XVII. 
228/1965 

16 MAKKAY J.: Dunaújváros-Kosziderpadlás. Rég. Füz. 19. 1965, 
7; BÁNKI Zs.: Régészeti kutatások. Alba Regia 8-9 (1967-i968) 
179; BóNA 1975, 77; BóNA 1992, 149; János Makkay's excavation 
documentation in the Intercisa Museum of Dunaújváros 
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séges valamennyi kutatás végeredménye, hogy a Padlás 
3-4 m mélységig tartó kultúrrétege alján a viszonylag 
vékony nagyrévi, felette a sokkal vastagabb Vatya-kul
túra rétegei következnek, legfelül pedig már a halomsí
ros kultúra zárja le a sort. 

A telep részletes felmérésére csak most, a sok vál
tozás és pusztulás után került sor. A korábbi, eredeti 
állapotra nincsenek részletes dokumentumok. A több
szöri partomlás (különösen az 1964. évi) j elentős válto
zásokat okozott, ezekró1 rövid megjegyzések és az egy
korú, a partvédelmi munkákkal kapcsolatos geodéziai 
felmérések állnak rendelkezésre. A Duna felé eső oldal 
kb. 20-30 m szélességben leomlott, majd a további 
omlások megakadályozására kialakított, lépcsőzetes 
rézsűzés további részek lefaragását jelentette. A nagy 
omlások előtt, először a Padlás fennsíkján is elhelyezett 
hatalmas csőrendszer és az ezzel kapcsolatos földmun
kák, nagy tartóoszlopok felállítása, árkok ásása is jelen
tős mértékben megváltoztatták az őskori telep felszínét. 

A Padlás őskori telepét egyedül Bóna István írta le 
röviden: méretét 290x185 m-ben jelölte meg. A hossza 
egyezik a mostani méretével, de a 185 m szélességi adat 
55 m-rel több a most mért 130 m-nél. Ez azt jelenti, hogy 
a Duna felé eső (K-i) részb61 már 55 m széles sáv leom
lott, illetve a partvédelmi munkákkal kapcsolatban lefa
ragták. Ennek eredeti vonala egyezik az 1963. évi topog
ráfiai térképen látható szakadékos hegyperem vonalával, 
Bóna ennek alapján tudta a telep méretét meghatározni. 

Ugyancsak Bóna írta le röviden az egykori erődít
ményt is, mely szerint a sánc eredetileg több méter 
magas volt, egyméterenként felállított cölöpökb61 és 
döngölt agyagból állt. Sajnos nem ismerjük, milyen 
dokumentáció, vagy megfigyelés alapján írta le ezt a 
fontos adatot. Az erődítmény helyét csak annyiban je-, 
lölte meg, hogy a peremen volt, az ENy-i, erősen boly-
gatott részen. Fontos viszont az a megfigyelése, hogy 
még a Vatya-kultúra idején, a telep nagyobbítása során 
az erődítésre épületeket emeltek és gödröket ástak 
bele,17 tehát már megszűnt a védelmi jellege. 

Az Asztalról is Bóna említett két rövid megjegyzést. , 
A Padlástól E-ra 110 in-re lévő, háromszög alakú kis 
domb hossza 34, szélessége 18 m volt.18 Az Asztal azóta 
teljesen eltűnt, csak annyit említenek róla, hogy eldó
zerolták, a partvédehni munkák során semmisült meg. 
Bóna közölt egy vázlatot a Padlásról és az Asztalról, mely , 
szerint az Asztal a Padlástól E-ra, különálló kis domb 
volt a Duna feletti magaspart szélén.19 Az 1963. évi to
pográfiai 1:10 OOO arányú térkép nem ábrázolja, addig
ra már n1egsemmisült.20 Azonban a III. katonai felmérés 

17 BóNA 1992, 149-i50.; Ugyanez volt tapasztalható Tiszaalpáron 
is - BÓNA l.-NovÁKI Gv.: Alpár bronzkori és Árpád-kori vára. 
Cun1ania 7. (1982) 17- '106. 47-48, 83-85. 

18 BóNA ·1992, 149„ 152. 
'19 BóNA 1992, 149., 105. ábra. 
20 Ennek alapján közölt Szat111ári hnrc (1983. Abb. 1.) jó áttekintő 

térképet a leló'helyró1 és közvetlen környékéró1. 

stances. The results of all the investigations agree that 
there was a relatively thin layer of the Nagyrév culture 
at the bottom of the 3-4 m thick layer sequence of 
Padlás, which was overlain by the much thicker layers 
of the Vatya culture, and the Tumulus culture closed 
the sequence on the top. 

The settlement was only recently surveyed after 
these series of changes and destructions. There are no 
detailed documents about the earlier, original circum
stances. The repeated collapses of the bank (especially 
in 1964) caused significant changes. Short notes and 
contemporary geodetic surveys carried out in connec
tion with the bank defence work attest to them. The 
side facing the Danube collapsed in a width of about 
20-30 m, and the stepped escarpment, which was pre
pared to prevent further collapses, meant the scraping 
off of further areas. Before the large collapses, the huge 
pipe system established on the plateau of Padlás and 
the connected earth movements, the erection of large 
poles and the digging of trenches significantly changed 
the surface of the prehistoric site. 

Only István Bóna gave a short description of the 
prehistoric settlement of Padlás: he determined its 
measurements in 290 m x 185 m . The length was iden
tical to the actual one, while the width was 55 m longer 
than the actually measured 130 m. It means that a 55 
m broad zone has already collapsed or been scraped off 
during bank defence work from the E side facing the 
Danube. The original line matches the outline of the 
steep rim of the hill marked in the topographic map 
from 1963. István Bóna determined the size of the set
tlement according to it. 

It was also Bóna who shortly described the farmer 
fortification, according to which the ran1part must have 
been several metres high and it was built from posts 
standing at a metre from one another and rammed clay. 
Regrettably, we do not know after what documentation 
or observation he wrote this important piece of data. 
The only information he gave about its location was that 
it stood at the rim on the strongly disturbed NW part. 
The observation that buildings were raised and pits were 
dug over the fortification when the settlement was 
enlarged at the tin1e of the Vatya culture17 is important 
information, which ineans that it had already lost the 
defence function. 

Bóna made two short comments on Asztal as well. 
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The length of the sn1all hill 110 n1 N of Padlás was 34 m, 
its width was 18 m. 18 Asztal has already perished. Thc 
only remark concerning it is that it was scraped off: it 
perished during bank defence work. Bóna published a 
sketch of Padlás and Asztal, according to which Asztal 

17 BóNA 1992, 149-150; The same could be observed at Tiszaalpár 
- BóNA I.-NovÁKJ Gv.: Alpár bronzkori és Árpád-kori vára. Cu
mania 7. (1982) 17-io6. 47-48, 83-85 

18 BóNA 1992, 149, 152 
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, 
a Padlás (H-val jelölve) mellett E-ra mutat egy kis kü-
lönálló dombot,21 és ugyanezt látjuk a II. katonai felmé
résen is,22 egyértelmű, hogy ez volt az Asztal. 

Az Asztal a köztudatban mint bronzkori erődített 
kis telep szerepel, összefüggésben a Padlással. Patay Pál 
ásatása azonban a bronzkori rétegek felett középkori 
cserepeket is eredményezett, és a felszínhez közel kövek 
is voltak. A középkori ún. ))kisvárak» csak a közelmúlt 
néhány évtizedben váltak országszerte ismertté. Patay 
Pál ezek ismeretében, utólag már legvalószínűbben 
középkorinak feltételezi a körülárkolt Asztalt,23 de ezt 
sajnos már soha sem lehet ellenőrizni. 

2008. január 30-án Keszi Tamással bejártam a Koszi
der-Padlást, majd februárban kétnapi terepmunkával 
feleségem segítségével felmértem (1. kép). A hosszúkás 
területet jól áttekinthető erdő fedi, DNy-i teljes hossza 
érintetlennek tűnik, középen 100 m széles rész erős 
lejtővel 30-35 m-rel kiszélesedik. A határozott hegype
rem alatt igen meredek oldal húzódik. , 

Az elméleti hosszanti középvonaltól EK-re, a Duna 
felé eső rész azonban - az egykori csővezetékek nyoma
ként - mély árkok, földhalmok és több betonállvány 
romjai révén bolygatott terület. Ezek felmérése felesle
ges lett volna, de a helyszíni tájékozódás érdekében egy 
mély árkot, amely középen 67 m hosszan megszakad és 
az alja betonnal van kiképezve, felmértem. A fennsík , 
EK-i széle 80 m hosszan a legfelső lépcsős terasz felett 
szakadékos, többi része határozott perem. , 

A terület ENy-i vége árkokkal bolygatott. Itt az egy-
kori perem nem határozható meg, aljában az I. sz. szivaty
tyútelephez bekötött, nagy keresztmetszetű vízszállító 
csövek vannak. A fennsík DK-i vége erősen elkeskenyedik 
és meredek hegyoldallal folytatódik. A hegy pereme, az 
őskori telep széle itt sem állapítható meg pontosan. Sánc, 
vagy erődítési árok sehol sem látható. A fennsík hossza 
kb. 290 m, legnagyobb szélessége 130 m. 

Az őskori telepnek közel a fele a fent leírt partom
lások és tereprendezések következtében a Duna felé le
omlott, elpusztult. Az 1963. évi 1:10 OOO méretarányú 
topográfiai térkép24 és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vál
lalat ezzel közel egy idó'ben készült felmérései alapján 
tudjuk a Padlás őskori telepének a kiterjedését, közvet
lenül az 1964. évi partomlást megelőző idó'bó1 rekonst
ruálni (2. kép). Az ennél korábbi partomlások jeleként a 
Duna felé eső pereme akkor is szakadékos volt. 1963-ban 
a telep hossza kb. megegyezett a most felmért hosszával, 
de a szélessége kb. 50 méterrel nagyobb volt. 

A Koszider-Asztal teljesen elpusztult, csak a II. és 
III. katonai felmérés és a Bóna István által megadott 
110 m távolság alapján lehet a helyét körülbelül beje
lölni. 

21 III. katonai felmérés. Hadtörténeti Intézet Térképtár 5262 /1 (1882) 
22 II. katonai felmérés. Hadtörténeti Intézet Térképtár 55 /XXXII. 
23 Patay Pál szíves szóbeli közlése. 
24 Hadtörténeti Intézet Térképtár L-34-38-B-b-4 

was a separate knoll N of Padlás on the edge of the high 
bank of the Danube.19 It could not be found in the 
topographic map of 1963 ina scale of 1: 10 OOO: it had 
perished by then.20 The 3rd military survey, however, 
shows a small knollN of Padlás (marked by H),21 and 
the same can be seen in the 211d military survey:22 it was 
evidently identical to Asztal. 

Asztal is generally known as a Bronze Age fortified 
small settlement connected with Padlás. Pál Patay's 
excavation, at the same time, yielded medieval shards 
over the Bronze Age layers, and there were stones close 
to the surface. The medieval so-called "small castles» 
became generally known in Hungary in the past few 
decades. Pál Patay has revised his view with this new 
aspect in mind and suggests that Asztal, surrounded 
with trenches, was a medieval construction23 but regret
tably it cannot be checked any more. 

The author and Tamás Keszi conducted a field walk
ing in Koszider-Padlás on January 30, 2008, and I sur
veyed it in two days in February with my wife's help. 
(Fig. 1.) A thinly planted forest covers the elongated ter
ritory. It seems intact in an SW direction. A strong slope 
broadens the area, which is 100 m wide in the mid dle, 
by 30-35 m. The side is very steep under the sharply 
outlined brim. 

The area NE of the theoretical longer medial line 
toward the Danube is disturbed by deep trenches, heaps 
of earth and ruins of concrete pedestals - the remains 
of the farmer pipe system. It was unnecessary to survey 
them yet a deep trench paved with concrete, which is 
interrupted in a length of 67 m in the middle, was sur
veyed far the sake of orientation. The NE edge of the 
plateau runs into ravines above the uppermost stepped 
terrace, while a well outlined brim can be found else
where along the edge. 

Trenches disturbed the NW end of the territory. 
The farmer brim cannot be determined here: the pipes 
of large cross-sections linked to pumping station no. 1 
run at the foot. The SE end of the plateau strongly nar
rows and continues in a steep hillside. The brim of the 
hill and the edge of the prehistoric settlement cannot 
exactly be determined here either. No ramparts or 
trenches can be seen. The length of the plateau is about 
290 m, the largest width is 130 m. 

About half of the prehistoric settlement collapsed 
into the Danube and perished in consequence of the 
above described bank slides and landscapings. The ex
tent of the prehistoric settlement of Padlás can be re
constructed from the time just preceding the land slide 
in 1964 from the topographic map ina scale of 1: 10.000 

19 BóNA 1992, 149, fig. 105 
20 Imre Szatmári (1983, Abb. 1) published a general map of the site 

and its direct environment based on it. 
21 III. katonai felmérés. Hadtörténeti Intézet Térképtár 5262 /1 (1882) 
22 II. katonai felmérés. I-Iadtörténeti Intézet Térképtár 55 / XXXII 
23 Pál Patay's kind oral communicaiton 
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from 196324 and the more-or-less contemporary surveys 
of the Bank Defence Enterprise of Dunaújváros (Fig. 
2.) . The edge toward the Danube was segmented with 
ravines attesting to farmer bank slides. ln 1963, the 
length of the settlement was approximately identical to 
the recently surveyed length, while it was wider by 
about 50 m. 

Koszider-Asztal has completely perished, its place 
can only be estimated from the 211<l and 3rd military surveys 
and from the distance of 110 m given by István Bóna. 

24 Hadtörténeti Intézet Térképtár L-34-38-B-b-4 
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-KOSZIOER-PAOL AS 
Felmilr fe:Nováki Gyula 2008 
Rajzolta: Nováki Gyuláné 

0 50 100m 

1. kép: Dunaújváros, Koszider-Padlás. Nováki Gyula felmérése 2008 

Fig. 1: Dunaújváros, Koszider-Padlás. Gyula Nováki's survey, 2008 
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2. kép: Dunaújváros, Koszider-Padlás és Asztal rekonstrukciója. 1 = A Padlás 2008. évi körvonalai; 2 = Az Asztal helye; 
3 = A Padlás leomlott része; Li = Szakadék széle 1963-ban. 

Fig. 2: Reconstruction of Dunaújváros, Koszider-Padlás and Asztal. 1 = Outlines of Padlás in 2008; 
2 = Location of Asztal; 3 = Collapsed part of Padlás; Li = Rim of the ravine in 1963 
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Molnár Attila 

Régészeti kutatások Sokorópátka, 
Harangozó-hegyen 

A Xántus János Múzeum 2007-ben kutatási programot 
indított a Sokoró-vidék régészeti emlékanyagának jobb 
megismerése céljából. Elsó'ként a Sokorópátka határában 
található Harangozó-hegy vizsgálatára került sor. 

A 2008-ban végzett kutatások legfontosabb eredmé
nye a magaslati telep geodéziai felmérése, melynek 
anyagi forrásait az NKA Műemléki és Régészeti Szakmai 
Kollégiumának pályázatán elnyert összeg, az önrészt a 
Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat biztosította.1 

A geodéziai felméréseket a hegy közvetlen környeze
tében terepbejárások és légi fotózás egészítették ki, sor 
került továbbá egy kisebb szondázó ásatásra is - ez 
utóbbit a Mursella Régészeti Egyesület anyagi támoga
tása tett lehetővé. Az ásatások eredményei, noha nem 
járultak hozzá megnyugtató mértékben a lelónely korá
nak t isztázásához, módszertanilag megfontolandó 
eredményekre vezettek. 

A lelónelyró1 
A Harangozó-hegy Sokorópátka község (Győr-Moson
Sopron megye) Ny-i határában terül el, a Sokoró-domb
vidék Ny-i, ún. Szemerei-vonulatának D-i végén (1. kép 
1-3.). A hegyet három oldalról a Csuki-ér fogja közre. 
A 250- 260 m tengerszint feletti magasságban található, 
feltételezett őskori magaslati telepet csupán D-ró1 nem 
határolja természetes lejtő, ebbe az irányba nagyméretű , , 
sánc zárja le. A hegy EENy-i nyúlványa, az ún. Barátok-
vára szintén régészeti lelónely, ám összefüggése a Ha
rangozón található sánccal egyelőre kérdéses, mivel az 
itt látható mesterséges terepnyomok minden bizonnyal 
késóbbi - középkori - keltezésűek. A geodéziai felmérés 
mindenesetre a Barátok-várára is kiterjedt. 

A Harangozó-hegy neve különböző publikációkban 
többször felmerült, mint késő bronzkori-kora vaskori 
magaslati telep,2 ezt azonban ásatások, de még komolyabb 
felszíni leletek se1n bizonyították. A hegyró1 származó 
egyetlen régészeti leletünket, egy Hallstatt-kori kerámia
töredéket Szőke Béla gyűjtötte 1947-ben, helymeghatá
rozása valószínűleg a Barátok-vára alsó részére vonatko-

1 „Sokorópátka-Harangozó őskori sáncainak és teraszainak geodé
ziai feln1érése" (pályázati azonosító: 2731/ 0088) 
Ezúton is köszönöm Nováki Gyulának hasznos észrevételeit és 
fehnérési rajzai közlésének lehetőségét. Köszönettel tartozom a 
Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt.-nek, Kocsis Mihály vezérigazgató
helyettesnek, Horváth János erdésznek és Felber Péter tern1é
szetvédelmi őrnek, Érdi Benedek és Peuser Lóránt geodétáknak, 
a légi fotókért Rákóczi Gábornak és Szabó Máténak, továbbá 
Bartha Sándornak, Bíró Szilviának, Losonczi Máténak, Polgár 
Péternek és Takács Károlynak. 

2 MITHAY 1956, 89; NOVÁKI 1979, 106; PATEK 1968, 47; ÜZSOKI 1969, 
89. 
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Attila Molnár 

Archaeological investigations at 
Sokorópátka, Harangozó hill 

ln 2007, the Xantus János Museum launched a research 
project to investigate the archaeological heritage in the 
Sokoró region. First, Harangozó hill at Sokorópátka was 
investigated. 

The most important result of the investigation in 
2008 was the geodetic survey of the hill settlement, 
which was financed from the sum won in the competi
tion of the NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kol
légiuma [Monument and Archaeological College of the 
National Cultural Fund] and the Self-Government of 
Győr-Moson-Sopron County.1 Field survey and aerial 
photography completed the geodetic surveys in the close 
environn1ent of the hill and a small-scale test excavation 
was also conducted - the last one with the financial 
support of the Mursella Archaeological Association. The 
results of the excavation did not yield sufficient data for 
the chronological determination of the site yet they 
raised interesting methodical questions. 

The site 
Harangozó hill is located at the W edge of Sokorópátka 
village (Győr-Moson-Sopron County), at the S end of 
the so-called Szemere range of the Sokoró hills (Fig. 1. 
1-3). The Csuki-streamlet encloses the hill on three 
sides. The supposed prehistoric hill settlement can be 
found on an altitude of 250- 260 m above sea level. It is 
bordered by natural slopes in three directions, while in 
the S it is closed with a large rampart. The N-NW exten
sion of the hill, the so-called Barátok-vára [Brethren's 
castle] is another archaeological site. Its connection with 
the rampart on Harangozó hill is questionable since the 
artificial surface formations are certainly younger here: 
they are medieval. Anyhow, the geodetic survey was 
extended on Barátok-vára as well. 

The name of Harangozó hill appeared in a series of 
publications as a late Bronze Age/early Iron Age hill 
settlement,2 although neither excavations nor significant 
surface finds have proved it. Béla Szőke collected the 
only archaeological find on the hill in 1947, which was 
a Hallstatt-period shard, and it probably came from the 

1 „Geodetic survey of the prehistoric ran1parts and terraces of 
Sokorópátka-Harangozó" (competition no.: 2731/ 0088) 
1 an1 grateful to Gyula Nováki for his useful ren1arks and for 
allowing n1e the publication his survey dra"\o\rings. 1 owe my 
thanks to the Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt„ Mihály Kocsis deputy 
director-general, János Horváth forester, Péter Felber guard of , 
the nature conservation area, Benedek Ercli and Lóránt Peuser 
geodetic engineers, Gábor Rákóczi and Máté Szabó for the aerial 
photos, and also to Sándor Bartha, Szilvia Bíró, Máté Losonczi, 
Péter Polgár and Károly Takács. 

2 M ITHAY 1956, 89; NOVÁKI 1979, 106; PATEK 1968, 47; ÜZSOKI 1969, 
89 
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zik.3 Nováki Gyula 1999-ben felmérte a nagy sáncot és a 
Barátok-vára védműveit, ettó1 eltekintve azonban a 
lelónelyen régészeti kutatásokra ezidáig nem került sor.4 

Geodéziai felmérések 
A 2008-ban végzett felmérések célja nem elsősorban a 
sánc felmérése volt, hanem hogy összképet kapjunk a 
magaslati telep teljes területéró1 (2. kép). Pénzügyi le
hetőségeink nem engedték meg a majd 1 km2 kiterjedésű 
terület teljes felmérését, ezért a régészeti szempontból 
lényegtelen részek - így a meredek lejtó1< - felmérését 
nem saját műszerrel végeztük, hanem az EOV-térkép 
szintvonalait digitalizáltuk, majd a felmérési adataink
hoz kapcsoltuk. Déli irányban a mesterséges sánc, mint 
a település gyanítható határa, míg Ny-i irányban a leg
alsó látható terasznyomok képezték a felmérés határát. 
A terepi nyersadatok kiértékeléséhez a Surfer 8 és Glo
bal Mapper programokat használtuk.5 

A nagy sánc , 
A magaslati telep (?) D-i végén található, KEK-NyDNy-i 
irányú, nagyméretű földsánc magassága 264-265 m, 
hossza meghaladja a 100 m-t (3 . kép 1-3.). 6 Az eredetileg 
262 tszf. magasságú talajfelszínre épített sánc anyagát a 
D-i oldalról származó földbó1 nyerték, amire a sánc elő
terében található széles árok utal. Bár a sáncot egy földút 
vágja, belső szerkezetére vonatkozóan nincs informáci
ónk. A sánc mindkét irányban a meredek hegyoldalig 
húzódik, leválasztva ezáltal a Harangozón feltételezett 
magaslati telepet a hegyvonulat D-i részétó1. Különösen 
a Ny-i oldalon erőteljes meredély húzódik alatta. 

A sánc nagysága (kívülró1 szemlélve 3,5-4 m) és 
jellege (a Harangozó platóját az egyedüli, természetes 
védettséget nélkülöző oldalon határoló védmű), továb
bá az általa leválasztott terület nagysága alapján a lelő
helyet felkereső kutatók (Mithay Sándor, Uzsoki András, 
Nováki Gyula) egyaránt arra a feltételezésre jutottak, 
hogy itt egy őskori, leginkább késő bronzkori és/vagy , 
kora vaskori magaslati telep sáncáról lehet szó. Asatá-

3 MOLNÁR 2006, 2. ábra 1; DuRKov1c 2007, VI. t. 2-3. Ezenkívül 
Mithay Sándor (1956, 89) említ egy csiszolt kőeszközt a Haran
gozóról, továbbá Hallstatt-kori cserepeket a hegy déli részéró1, 
ezekró1 azonban ezen az említésen kívül semmit sem tudunk. 
A Harangozóhoz köt Lovas Elemér egy római kori bronz Amor
szobrocskát is, ennek valódi lelóbelye azonban valószínűleg nem 
a hegy, vagy ha igen, akkor is legfeljebb a Barátok-vára lehet 
(BfRó 2007, 2. kép 4.). 

4 Ezúton szeretném megköszönni Nováki Gyulának, hogy felmérési 
eredményeit itt közölhetem. 

5 A felmérést Érdi Benedek és Peuser Lóránt geodéták végezték. 
A terepmodellek egy részét a z koordináta enyhe torzításával 
mellékeljük, így az egyes terepjelenségek jobban kiemelkednek 
környezetükbó1. 

6 Megjegyzendő, hogy ez a sánc már Lovászpatona határába 
esik, ahol a köznyelvben Török-sáncok néven volt ismert és a 
hagyomány építését a törökökhöz kötötte (BALOGH L. - ÖRDÖG 

F. (szerk.) 198?= Vesz prém megye földrajzi nevei II. A pápai járás, 
Budapest 1987. 51.) 
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lower part ofBarátok-vára.3 Gyula Nováki surveyed the 
large rampart and the defence works of Barátok-vára in 
1999, but no archaeological investigations were made 
at the site.4 

Geodetic surveys 
The object of the survey in 2008 was not the survey of 
the rampart but to get an overall picture of the entire 
territory of the hill settlement (Fig. 2). Our budget did 
not afford the complete survey of the territory occupy
ing nearly 1 km2, so the areas that were indifferent from 
an archaeological aspect, like the steep slopes, were not 
surveyed, instead the contour lines of the EOV map 
were digitalised and attached to the survey data. The 
borders of the survey were the artificial rampart in the 
south, which was probably the border of the settlement, 
and the lowermost visible terrace traces in the W. Soft
wares Surfer 8 and Global Mapper were used for the 
evaluation of the data.5 

The large rampart 
The altitude of the large, ENE-WSW oriented earthen 
rampart at the S end of the hill settlement (?) was 264-
265 m, and it was longer than 100 m (Fig. 3. 1-3).6 The 
material of the rampart, which was built on the ground 
surface in the altitude of 262 m a.s.l., was yielded from 
the S side of the hill, where a broad trench can be ob
served in the foregrounds of the rampart. A dirt road 
cuts across the rampart, yet we could not find informa
tion concerning its interior structure. The rampart ex
tends until the steep hillside in both directions, and it 
separates the supposed hill settlement of Harangozó 
from the S part of the hill ridge. The hillside was espe
cially steep in the W. 

Researchers who visited the site (Sándor Mithay, 
András Uzsoki, Gyula Nováki) arrived to the conclusion 
from the size (3.5-4 m from outside) and the character 
of the rampart (a defence work that borders the plateau 
of Harangozó from the only side without natural de
fences) and the measurements of the territory sepa-

3 MOLNÁR 2006, fig. 2.1; DuRKov1c 2007, VI. t. 2-3. Besides, Sándor 
Mithay (1956, 89) mentioned a polished stone tool from Ha
rangozó and Hallstatt period shards from the southern part of 
the hill, but nothing else is known of the latter ones a part from 
this mentioning. Elemér Lovas located a Roman period Amor 
statuette on Harangozó as well but its real provenance was not 
the hill or if so, it was Barátok-vára (BfRó 2007, fig. 2.4). 

4 Here I would like to express my gratitude to Gyula Nováki for 
allowing me to publish the results of his survey. 

5 Benedek Érdi and Lóránt Peuser carried out the survey. A part 
of the relief n1odel is published with the slight distortion of the 
z-ordinates so that the individual surface features are more 
elevated than in reality. 

6 It should be mentioned that this rampart already belongs to 
Lovászpatona, where it was commonly known as Török-sánc 
[Turkish rampart], and folk tradition connected it with the Turks 
(BALOGH L. - ÖRDÖG F. (szerk.) 1987: Veszprém megye földrajzi 
nevei II. A pápai járás, Budapest 1987. 51) . 
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saink ezt a feltételezést, mint arra késó'bb visszatérünk, 
egyelőre nem támasztották alá, holott mi is őskori ma
gaslati telep meglétét igazolandó kezdtük meg a terület 
kutatását. 

Terasznyomok , 
A sánctól E felé haladva mindkét oldalon meredek 
hegyoldal határolja a vizsgált területet. , 

A hegy EK-i oldalán nehezen kivehető terasznyo-, 
mok láthatók. A szóban forgó EK-i terasznyomok köz-, 
vetlen folytatását képezik a hegytető E-i peremén 
megfigyelhető terasznyomoknak 245 m tszf. magasság
ban, melyek egészen a hegy Ny-i, egészen meredek , 
lejtőjéig húzódnak. Az ásatások kimutatták, hogy az E-i 
terasz természetes eredetű, ellenben a folytatását képező , 
EK-i terasznyomok mesterséges kialakításúak lehetnek. 

Határárkok 
A ma is jól látható, sőt, részben karban tartott határárkok 
középkori eredetűek, és főként a középkori birtokviszo
nyok rekonstruálásában nyújthatnak segítséget. A Ny-i 
teraszokon végigfutó határárok a hegytetőre felérve D
nek fordul és egy darabig a magaslati telep Ny-i, meredek 
szélén fut, majd a sánc előtt kettéágazik és azt nem , 
érintve DK-i ill. DDNy-i irányba halad tovább. Erdekes 
kérdés, és talán a sánc korának felső lehatárolásában is 
segítséget nyújthat, hogy Veszprém és Győr vármegyék 
itt húzódó határa semmilyen összefüggést nem mutat a 
sánccal, holott az mondhatni „adja magát". 

Barátok vára , 
Noha a „Barátok-vára" a Harangozó-hegy ENy-i nyúl-
ványát képezi, mégis külön lelónelyként kezeljük, mivel 
tengerszint feletti magassága és struktúrája jelentős 
mértékben különbözik - összefüggésük egyelőre erősen 
kérdéses. , 

A hegy ENy-i oldalán lefelé indulva jutunk a Bará-
tok-várához (4-5. kép). Ezt a nyúlványt keskeny gerinc 
köti össze a Harangozóval. A Barátok-vára három rész
bó1 áll. A felső kettő - tulajdonképpen a várnak nevez
hető - részt egy mély árok választja el a Harangozó feló1 
érkező gerinctó1. Ezt az árkot, amely a keskeny gerincet 
teljesen vágja, két újabb, hasonló mélységű árok követi, 
amelyek oldalról is körbeveszik a várat és nyolcas alakot 
képezve futnak egymásba. Az általuk közrefogott és két , 
részre tagolt terület meglehetősen kicsi; az E-i, nagyobb 
területet keresztirányú bevágások tagolják, melyek kora 
és jellege bizonytalan (légvédelmi állások?). 

Az „alsóvár" élesen elválik a felsőtó1, és annak 200 
m-es tengerszint feletti magasságával szemben csupán 
175-180 m. Bár oldalai nem olyan meredekek, mint a , 
„felsőváré", ezt az E-i, kétszintű nyúlványt teljesen 
körbeveszi a Csuki-ér, amely korábban a vár körüli völgy 
jelentős részét víz alatt tarthatta. 

A két alsó szint esetleges építményeknek nagyobb 
helyet kínál, mint a fenti, árkokkal körbevett vár - ez 
megfelel azoknak az adattári adatoknak, amelyek szerint 
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rated by it that it could be the rampart of a prehistoric, 
most probably a late Bronze Age and/or early Iron Age 
hill settlement. Our excavations have not supported this 
supposition, as it will be described in the followings, 
although we started the investigations of the area to 
prove the existence of a prehistoric hill settlement. 

Terrace traces 
Steep hillsides border the investigated territory on both 
sides N of the rampart. Barely visible terrace traces 
could be observed in the NE side of the hill. These NE 
terrace traces are the continuations of the terrace 
traces observed at the N brim of the hilltop in an altitude 
of 245 m a.s.l., which extend until the W, very steep 
slope of the hill. The excavations have demonstrated 
that the N terrace is a natural phenomenon, while the 
NE continuation could be artificially built. 

Bordering trenches 
The clearly visible and partly maintained bordering 
trenches probably came from the Middle Ages, and can 
be helpful in the reconstruction of the medieval land 
distribution. The bordering trench running on the W 
terraces turns to the N on the hilltop and continues 
along the W steep edge of the hill settlement. It forks 
before the rampart and goes on ina SE and S-SW direc
tion without reaching it. Interestingly, the border be
tween Veszprém and Győr counties does not show any 
connection with the rampart although they run close 
to one another. This observation can perhaps prove 
helpful in the determination of the ante quem date of 
the ram part. 

Barátok-vára 
"Barátok-vára" is the NW extension of Harangozó hill 
yet it is considered a separate site since its altitude above 
sea level and its structure are significantly different: the 
relatedness of the two sites is doubtful. 

Barátok-vára can be approached in a NW direction 
downwards from the hilltop (Fig. 4-5). A narrow ridge 
connects the extension with Harangozó. Barátok-vára is 
composed of three parts. A deep trench separates the 
upper two parts (the actual castle) from the ridge coming 
from Harangozó. The trench, which cuts across the nar
row ridge, is followed by two more trenches of similar 
depths, which enclose the castle on both sides and meet 
forming an 8 shape. The enclosed territory, which can 
be divided into two parts, is relatively small; the N larger 
area is segmented with transversal cuttings, the age and 
character of which are uncertain (anti-aircraft trenches?). 

The "lower castle" is sharply separated from the 
upper one, and, as compared to the altitude of 200 m 
above sea level of the latter one, it is on an altitude of 
only 175-180 m. Its sides are not as steep as those of 
the "upper castle", yet Csuki-ér, which had probably 
occupied a significant part of the valley around the 
castle, surrounded the two-level extension. 
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számos lelet erró1 a területró1 került elő. Lovas Elemér 
szerint rengeteg téglát hordtak el a területró1 (köztük 
rómaiakat is), míg Mithay Sándor a kolostor vaskapujá
ról tesz említést (egyes adatok szerint az 1880-as évek
ben hordták szét az épület maradványait).7 

Régészeti módszerekkel alá nem támasztott, de kis 
sem zárható elképzelések szerint a pálosok vagy vala
mely egyéb szerzetesrend kolostora állt itt.s A felsővár, 
a tulajdonképpeni Barátok-vára funkciója és kora teljes , 
mértékben bizonytalan, jellege alapján Arpád-kori/kö-
zépkori, refugium-szerű hely. Terepbejárásaink során a 
sánc oldalában középkori és késő középkori cserepeket 
gyűjtöttünk. A bizonytalanságokat csupán régészeti 
ásatások tudnák, legalábbis részben, tisztázni. A fentie
ken kívül a Barátok-vára egyben őskori lelónely is lehet, 
mivel a Szőke Béla által talált Hallstatt-kori cserép 
lelóbelye valószínűleg ez a terület. 

Halomsírok a sánctól délre (?) 
Mithay Sándor és Nováki Gyula az 50-es években a 
„földvártól délre" halomsír-szerű nyomokat észlelt, a 
magas növényzet azonban már akkor is gátolta e terep
nyomok jobb megfigyelését.9 A sánctól D-re található 
terület jelenleg ritkás fákkal, sűrű bozóttal benőtt. Ha
lomsírok nyomai nem látszanak, már amennyire ez a 
bozótban megállapítható. 

Terepbejárások a hegy lábánál 
A hegy környezetének jobb megismerése céljából 
2007-2008 folyamán kiterjedt terepbejárásokat folytat
tunk Sokorópátka Ny-i határában. A terepbejárások 
során ellenőriztük a korábbi adatok, adattári források 
alapján már ismert régészeti lelónelyeket ill. számos új 
lelónelyet találtunk (a lelónelyeket a II. katonai felmé
rés térképén ábrázoljuk, amely az egykori vízrajzi viszo
nyokat is jobban érzékelteti - 6. kép 2.). 

Összességében elmondható, hogy a hegy lábánál, a 
patak mentén egymást fedik a gazdag felszíni anyagot 
szolgáltató lelóbelyek, melyek jelentős része összefügg 
egymással. A lelóbelyek kora az őskortól a késő közép-, 
korig terjed, ezen belül néhány súlyponttal. Igya lelet-
anyag legnagyobb része a bronzkor és/vagy korai vasko
ri időszakába keltezhető - ez a jellegű, meglehetősen 
egységes leletanyag tulajdonképpen a teljes vizsgált te
rületen megtalálható. A leletanyag nagyrészt durva, 
részben másodlagosan égett, atipikus kerámiából áll, ami 
a pontos keltezést megnehezíti, csupán néhány darab 
keltezhető egyértelműen a Hallstatt-periódusra. Fontos 
megjegyezni, hogy a lelóbely-füzér déli végét képezi 

7 LOVAS-KATASZTER XJM RA 5-87.; MITHAY S.: XJM RA 554-69. 
8 A környék lakossága körében n1áig élő hagyomány - „Vörös 

barátok kolostora" - teljességre törekvő összefoglalása: EDELÉNYI 

A.: A harangozóhegyi vár története a sokorói szájhagyon1ányban. 
Győr, 2003., EDELÉNYI A.: A templo1nos n1onda a sokorói szájha
gyo111ányban. Győr, 2007 

9 XJM RA. 553-69, 554-69, 556-69. 
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The two lower levels offered a larger territory for 
possible constructions than the u pper castle enclosed 
by trenches: this complies with the archival data, ac
cording to which numerous finds were collected here. 
According to Elemér Lovas, many bricks were taken 
from this territory (among them Roman ones), while 
Sándor Mithay mentioned the iron gate of the monas
tery (according to certain data, the remains of the build
ing where carried away in the 1880's) .7 

According to theories that cannot be either sup
ported or rejected with archaeological methods, the 
monastery of the Order of St Paul or another order could 
stand here.s The function and the dating of the upper 
castle, the Barátok-vára, is uncertain. Its features suggest , 
that it could serve as a refuge in the Arpádian period/ 
the Middle Ages. We collected medieval and late medi
eval shards in the side of the rampart during field walk
ing. Archaeological excavations are necessary to answer 
at least a few of the questions. Barátok-vára could also 
be a prehistoric site since Béla Szó"ke probably collected 
the Hallstatt period shard on this territory. 

Tumuli south of the rampart (?) 
Sándor Mithay and Gyula Nováki observed tumulus-like 
traces "south of the earthen fort" in the 50's. The high 
vegetation, however, hindered the detailed observation 
of these surface formations.9 Today, scattered trees and 
dense bushes cover this territory. No traces of tumuli 
can be seen as far as it could be observed among the 
bushes. 

Field walking at the foot of the hill 
To get a clearer picture of the hill, extensive field walk
ing was conducted in the W fields of Sokorópátka in 
2007-2008. We authenticated the former data and the 
archaeological sites known from documents, and nu
merous new sites were identified (the sites are marked 
in the map ofhe 2"d inilitary survey, which gives a bet
ter illustration of the one-time hydrological situations 
- Fig·. 6. 2). 

A chain of sites with rich surface finds were found 
along the streamlet at the foot of the hill, ma ny of which 
interlap each other. They can be dated fron1 the prehis
toric times to the la te Middle Ages with certain stressed 
periods. Most of the finds came from the Bronze Age 
and/or the early Iron Age - this relatively uniform find 
material could be found on the entire surface of the 
investigated territory. The find material is dominantly 
co1nposed of coarse, partly secondarily burnt, undistinc
tive ceramics, which make exact dating difficult, and 

7 LOVAS-KATASZTER XJM RA 5-87; MITHAY S.: XJM RA 554-69 
8 The co1nplex summary of the folk history of the „1nonastery of 

the red n1onks": EDELÉNYI A.: A harangozóhegyi vár története a 
sokorói szájhagyo111ányban. Győr, 200J, EDELÉNYI A.: A tc111p
lon1os n1onda a sokorói szájhagyományban. Győr, 2007 

9 XJM RA. 553-69, 554-69, 556-69 
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Nagydém-Középrépáspuszta, ahol 1937-ben Nagy Lász
ló az egyik legjelentősebb dunántúli kora vaskori temető 
sírjait tárta fel. 1991-ben Ilon Gábor további Hallstatt
kori sírt talált a területen, a halomsíros kultúra temetke
zései mellett. Szintén kora vaskori temetőt sejthetünk az 
ún. Kisdobogó területén, ahol korábban és az újabb te
repbejárások során is kiemelkedő minőségű Hallstatt
kori töredékeket gyűjtöttünk (7. kép 1).10 

A római időszak leletei jobban koncentrálódnak a 
területen. Jelentős római leló'hely a Barátok-vára alatt, 
a patak túlpartján található Nagydobogó, itt akár római 
villát is rejthet a föld. Másik fontos római leló'helyünk , 
Nagydém határában, Középrépáspusztától E-ra találha-
tó, ahol a híres lararium-lelet is előkerült.11 A vizsgált 
területről néhány km-re található Tető-dombon szintén 
jelentős mennyiségű, 2- 3. századi kerámiaanyagot 
gyűjtöttünk és a hegy kajárpéci oldaláról is számos római 
lelet - többek között számos érem (7. kép 2.) - ismert 
terep bejárások ból. 

A népvándorlás kor időszakát az Ilon Gábor által 
Középrépáspusztán feltárt hun kori sírok és a szintén 5. 
századi kajárpéci fülbevaló (7. kép 2.), a Nagydobogó É-i 
részén néhány évtizede megtalált avar temető (amelynek 
meglétét az általunk gyűjtött embercsontok ill. egy ara
nyozott bronzveret is igazolja), továbbá a Bőtorok-völgy 
túlsó, kajárpéci végén előkerült, talán szintén temetőre 
utaló avar fémleletek képviselik (7. kép 2.). 

Következő jelentős, nagy mennyiségű leletanyagot 
szolgáltató időszak a középkor. Ennek oka abban a 
tényben keresendő, hogy Pátka község csupán a török 
kort követő újratelepítés idején került mai helyére, 
korábban minden bizonnyal itt, a Harangozó lábánál 
terült el. Az I. katonai felmérésen jól látható, hogy a 18. 
században még kiterjedt erdőségek találhatók a közép
kori és a mai Sokorópátka területén is (6. kép 1.). 

„ 
Asatások 
A feltételezett magaslati telep korának tisztázására 2008 
őszén tervásatásokat végeztünk a Harangozón. Az ásatás 
nem érintette a Barátok-várát, és sáncátvágásra sem 
került sor. Lehetőségeinket behatárolta a viszonylag 
sűrű erdő, ezért csak 1 m széles, és néhány méter hosz
szú árkok kutatására volt mód. 

Összesen 11 kis kutatóárkot nyitottunk („A-K" ár
kok). Ez összességében 103 m2-t tett ki a leló'hely becsült 
10 ha-s területébó1, vagyis a leló'hely igen kis részét érin-, 
tette. Az „A-F" kutatóárkok a magaslati telep (?) E-i és , 
EK-i peremén megfigyelt teraszszerű törés vizsgálatát 
célozták. Az „A" kutatóárok - a terasz átvágása - bebizo-, 
nyította, hogy E felé a terasz természetes törés nyoma, 
ami ugyan nem zárja ki teraszként való emberi kihaszná
lását, objektumnak nyomát azonban nem találtuk. A „D" 
kutatóárokban (8. kép) egy objektumra (tervásatásunk 

·10 NAGY 1939; I LON 1992; MOLNÁR 2006, 2. ábra 2. 
11 MRT 4, 169 - 51/ 2. lh.; BfRó 2007, 20-21. 

only a few items can definitely be dated from the Hall
statt period. It is important to mention that Nagydém
Középrépáspuszta is the last site in the south of this 
chain of sites, where László Nagy uncovered the graves 
of one of the most significant early Iron Age cemeteries 
of Transdanubia in 1937. Gábor Ilon found another 
grave from the Hallstatt period in 1991 beside the 
burials of the Tumulus culture. Another early Iron Age 
cemetery can be supposed on the territory of the so
called Kisdobogó, where high standard Hallstatt period 
shards had earlier been collected and were found during 
the field walking (Fig. 7. 1).10 

The finds of the Roman period are more concen
trated on the territory. A significant Roman period site 
is Nagydobogó on the other side of the streamlet across 
Barátok-vára, where even a Roman villa can lie hidden 
in the earth. Another important Ron1an period site is 
at Nagydém N of Középrépáspuszta, where the famous 
lararium find was discovered.11 A significant number of 
shards from the 211<l- 3rd centuries were collected at 
Tetődomb a few km from the investigated territory, and 
numerous Roman period finds, among them many coins 
(Fig. 7. 2), were collected during field walking in the 
Kajárpéc side of the hill. 

The Migration period is represented by the Hun 
period graves at Középrépáspuszta and the also S1

h 

century earring from Kajárpéc uncovered by Gábor Ilon 
(Fig. 7. 2), the Avar cemetery found a few decades ago 
on the N side of Nagydobogó (the existence of which 
was justified by human bones and a gilded bronze mount 
collected during our field walking) and Avar metal finds 
perhaps attesting to another cemetery at the farther, 
Kajárpéc end of Bőtorok valley (Fig. 7. 2) . 

The next period that yielded a significant and rich 
find material was the Middle Ages. The reason is that 
Pátka village occupied its present location only at the 
t ime of re-settlement after the Turkish period. For
merly it must have stood at th e foot of Harangozó. The 
1 se military survey shows that large forests covered the 
territories of both the medieval and the modern Soko
rópátka in the 181h century (Fig. 6. 1). 

Excavations 
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ln the autumn of 2008, planned excavations were con
ducted on Harangozó to determine the date of the 
supposed hill settlement. The excavation did not extend 
to Barátok-vára, and the rampart was not cut across. 
The relatively dense forest limited our possibilities, so 
only 1 m wide and a few metres long trenches could be 
opened. 

Eleven small test trenches were opened (trenches 
"A-K") . They only covered a surface of 103 m2 from the 
estimated 10 ha of the site. Trenches "A-F" were opened 

10 NAGY 1939; ILON 1992; MOLNÁR 2006, fig. 2. 2 
11 MRT 4, 169, site no. 51/ 2; BfRó 2007, 20-21 
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egyetlen objektumára) bukkantunk, amely egy lekerekí
tett téglalap alakú, 1 m mély gödör, alján szabálytalan 
kőrakással és égett felülettel. Betöltésébó1 fél maréknyi, 
14-15. századra keltezhető cserép került elő (7. kép 3.). 
Az objektum leginkább egy földbe mélyített, ideiglenes 
tűzrakóhelyként értelmezhető. Az „E" és „F" kutatóárkok 
pozitív eredménye, hogy megállapítást nyert: az „A" , 
kutatóárokban vizsgált E-i terasz kanyarodása a hegy K-i 
peremén mesterséges eredetű. Sajnos innen nem került 
elő leletanyag, ezért a „teraszkiegészítés" kora nem meg
állapítható. Ez a mesterséges beavatkozás egyébként a 
„D" kutatóárokban megtalált objektumtól néhány méter
re helyezkedik el. A hegy felsóob részén húzott „H" ill. a 
hegy Ny-i peremén, szintén természetes eredetű kis te
raszon húzott „I-K" árkok eredménye negatív. 

A lelónely kora 
A Harangozó eddigi ismert leletanyaga (kora vaskori ill. 
középkori-késő középkori kerámia) a Barátok-várához 
köthető, az ott található refugium jellege szintén közép
kori keltezést sejtet. A Mithay Sándor által említett 
cserepek lokalizálása meglehetősen nehéz, talán szintén 
a Barátok-várára vonatkozik.12 

Jóval problematikusabb a nagysánc korának meg
határozása, mert jellege alapvetően eltér a Barátok-vá
ráétól. A három oldalról bizonyos fokú természetes 
védettséget élvező, az egyedüli nem meredek oldalon 
nagyméretű sánccal lezárt, nagy kiterjedésű platón lé
tesített magaslati telep a párhuzamok alapján a késő 
bronzkorra vagy a kora vaskorra lenne keltezhető -
amint azt már korábban is feltételezték a lelónelyet 
felkereső régészek.13 Ugyancsak erre utalna az is, hogy 
a meredek hegyoldalak ellenére a sáncnak inkább csak 
szimbolikus, mint valódi katonai jelentősége lehetett. 

A Harangozó közvetlen és tágabb környékének lelóne-
1 yeit sze1nügyre véve hasonló következtetésre juthatunk. 
A hegy lábánál elhelyezkedő lelónelyek - a nagydémi , 
Középrépáspuszta temetője ill. a tó1e E-ra elterülő, terep-
bejárásokból ismert telep; Nagydobogó és Faluhely lelóne
lyek felszíni anyaga, a Kisdobogón feltételezett temető, a 
Barátok-váránál előkerült edénytöredék14 

- a terület s(írű 
I-Iallstatt-kori benépesültségét bizonyítják. 

12 „A Harangozó déli részén ebbó1 a korból (értsd: korai vaskor) 
szánnazó edénytöredékeket találtunk" (M1THAY 1956, 89.). Sajnos 
az említett leleteket nem találtuk 1neg a n1úzeum raktárában. 

13 „„.Kutatás ugyan n1ég itt sem történt, de jellege alapján ebben 
is késő bronzkori földvárat gyaníthatunk" (NOVÁKI 1979, 106.); 
„A Harangozón nagy földvár van, a1ni őskori." (MITHAY XJM 
RA 553-69); „„.a Harangozón őskori, valószínűleg korai vaskori 
földvár van.„ Nagyságában és aránylag épen fennmaradt sánc
re ndszerében hasonló jelentőségű, mint a soproni Várhely" 
(UzsoK1XJMRA974-71). L. még: M1THAY1~56, 89; PATEK 1968, 47; 
UzsoKt 1969, 89; MOLNÁR 2006, 338-339; DuRKov1c 2007, 18-20. 

14 NAGY 1939, 39ff; lLON G: A nagydémi Középrépáspuszta évszá
zadai. Pápa 1992; TORMA I. (szerk.): Veszprém n1egye régészeti 
topográfiája. A pápai és zirci járás. Budapest, 1972, 168-169; 
MOLNÁR 2006, 338-339. 

to examine the terrace-like formation observed at the 
N and NE brim of the hill settlement (?). Trench "A", 
which cut across the terrace, proved that the terrace 
was a natural formation toward the N, which does not 
exclude that people used it although no traces of fea
tures were found. A single feature (the only feature of 
the excavation) was uncovered in trench "D" (Fig. 8), 
which was an oblong-sh aped, 1 m deep pit with round
ed corners. The surface of the bottom was burnt and an 
irregular stone h eap stood on it. A few shards from the 
1411i-15i1i centuries were recovered from its filling (Fig. 
7. 3). This feature can be interpreted as a sunken tem
porary hearth. The positive result of trenches "E" and 
"F" was that we could determine that the bend of the 
N terrace at the E brim of the hill was artificial. Regret
tably, they did not contain finds, so the extension of the 
terrace could not be dated. This intentional intervention 
can be found a few metres from the feature found in 
trench "D". Nothing could be observed in trench "H" 
opened higher up the hill and in trenches "I-K" opened 
on a small natural terrace at the W brim of the hill. 

Dating of the site 
The known find material of Harangozó ( early Iron Age 
and medieval-late medieval shards) can be linked with 
Barátok-vára, and the refuge character of the site also 
supports a medieval dating. It is difficult to locate the 
shards mentioned by Sándor Mithay, perhaps they also 
came fron1 Barátok-vára.12 

The dating of the large rampart is much more prob
lematic since it has a definitely different character than 
Barátok-vára. The hill settlement, which had certain 
natural defences on three sides and was closed with a 
rampart on the only side that was not steep, can be 
dated from the early Iron Age or the late Bronze Age 
according to analogues, as it was supposed by the ar
chaeologists who visited the site.13 The same is suggested 
by the fact that despite the steep hillsides, the rampart 
had rather a symbolic than a real military significance. 
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A similar consequence can be drawn regarding the 
broader and the closer environ1nent of Harangozó. The 
sites at the feet of the hill - the cemetery of Középré
páspuszta at Nagydém and the settlements N of it dis
covered during field walking, the surface finds of the 

12 „We found vesse! fragments from the same period (ie. early 
Iron Age) on the southern part of Harangozó." (MITHAY 1956, 
89) Regrettably, we could not find these finds in the depository 
of the n1useu1n. 

13 „.„There have been no investigations conducted here, yet the 
character suggests that it was a late Bronze Age earthen fort". 
(Nov ÁKI 1979, 106.); „There is a large earthen fort on Harangozó, 
which is prehistoric" (MITHAY XJM RA 553-69); „„.there is a pre
historic, probably early Iron Agc earthcn fort on Harangozó„.It 
is of a sünilar significance as Sopron Várhely regarding its size 
and its relatively '"'el! preserved rampart syste111". (UzSOKI XJM 
RA 974-71). See also: MITHAY 1956, 89; PATEK 19681 47; UzsoKI 
1969, 89; MOLNÁR 2006, 338-339; DuRKov1c 2007, 18-20 
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A sz(íkebb régió késő bronzkori és kora vaskori 
leló'helyeinek térképre vetítése - különös figyelmet 
szentelve a halomsíroknak, melyek egy részének feltá
rása bebizonyította, hogy szintén a korai vaskor idősza
kára keltezhetők15 

- szintén azt sugallja, hogy a sokoró
pátkai sánc nem véletlenül van ott, ahol van (9. kép). 
Mindezt kiegészíthetjük azzal a ténnyel, hogy a sánc 
feló1 a Sághegy és a Somló kiválóan, különösen tiszta 
idóoen azonban a Kőszegi- és a Soproni-hegység, az 
Alpok vonulata, eln1életileg pedig a Lajta-hegység és a 
Kis-Kárpátok is látható - mintegy inegfelelve egy kora 
vaskori magaslati telepró1 kialakított elvárásainknak (10. 
!?ép 1-2.) . Mindez persze csak játék, de jól mutatja, 
inilyen »egyértelmű" következtetésekre juthatunk konk
rét kutatások nélkül egyes leló'helyek kapcsán. Mind
azonáltal a telep(?) őskori keltezése sem elvetendő -
egészen addig, amíg egy sáncátvágás ennek ellentn1ondó 
eredményekre nem vezet. 

A tényekhez visszakanyarodva elmondhatjuk, hogy 
a feltételezett inagaslati telep területéró1 nem ismerünk 
régészeti leleteket, az egyetlen késő középkori objektum 
leletanyagát kivéve. Előkerülése arra enged következ
tetni, hogy a Batárok-várának késő középkori lakói a 
platót is kihasználták és esetleg a sáncot is ők emelték. 
Ugyanakkor az objektum, mint arról már volt szó, leg
inkább ideiglenes tűzrakóhelynek tűnik, a1nit akár egy 
pásztor is létesíthetett rövid időre, de az sem kizárt, hogy , 
a hegy EK-i sarkát inegfigyelőhelyként használták (az 
egész hegyró1 innen látható be legjobban a tényői-soko

rópátkai völgy), ráadásul a magaslatnak a sánccal épp 
ellentétes végén, a Barátok-vára irányában került elő. 
Persze lehetséges, hogy a Barátok-vára alatt feltételezett 
kolostor határait (akár kertjét) jelezte a sánc. Hogy még
sem igazán meggyőző ez a felvetés, azt egyrészt a sánc
építésbe fektetett nagy munka okozza, továbbá az a tény, 
hogy a középkori eredetűnek gondolt határárkok nem 
a sánchoz igazodnak. 

Tanulmányomat végül Nováki Gyula ideillő soraival 
zárom, amelyeket az ásatási eredmények ismeretében 
fogaln1azott meg: „Ismét beigazolódott, hogy ásatás 
nélkül kockázatos kort meghatározni. A sáncot valóban 
őskorinak gondoltam és a hozzá csatlakozó nagy terület 
alapján késő bronzkorra sejtettem. Azóta sok helyen 
ineglepő eredményekre jutottak ásatással, ín1e, itt a 
leletek teljes hiánya okoz meglepetést. Az őskori tele
peken szinte törvényszerű, hogy legyen cserép, ha kevés 
is, persze ez alól vannak kivételek. A sánc korát (külö
nösen, ha ennyire nincsen lelet) csak átvágással lehet 
megállapítani. De ez igen nagy munka. Végül is a sánc 
kora ezek szerint bizonytalan, minden lehetséges, a 
középkort sem lehet kizárni". 

15 Vaszar: M1THAY S.: A vaszari koravaskori temető és telephely. 
AÉ 107 (1980) 53- 78.; Lovászpatona: MrrHAY S.: Koravaskori 
temetkezés Lovászpatona-Kishalmon. Comn1ArchHung 1983, 
55- 62. 
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Nagydobogó and Faluhely sites, the cemetery supposed 
at Kisdobogó and the shards collected at Barátok-vára14 

- attest to a dense settlement in the Hallstatt period. 
The distribution of the late Bronze Age and early 

Iron Age sites inarked ina n1ap, with special attention 
to tumuli, a few of which were unearthed and certainly 
dated from the early Iron Age,15 also implies that the 
Sokorópátka rampart was not incidentally built at that 
place (Fig. 9) All these can be completed with the fact 
that Sághegy and Somló can clearly be seen from the 
rampart, and even the Kőszeg hills, the Sopron hills and 
the Alps are visible in clear weather, and, theoretically, 
the Small Carpathians and the Lajta hills can also be 
seen, which agrees with our expectations concerning a 
hill settlement of the early Iron Age. (Fig. 10. 1-2) We 
know it is not a serious reasoning yet it clearly illustrates 
to what a "unilateral" decision we can arrive about 
certain sites without investigations. Nevertheless, the 
prehistoric dating of the settlement (?) cannot be re
jected until the crosscutting of the ran1part brings a 
different result. 

To return to the facts we can say that no archaeo
logical finds are known from the hill settlement apart 
fron1 the finds of the only late medieval feature. Their 
occurrence leads to the conclusion that the medieval 
inhabitants of Barátok-vára used the plateau as well and 
perhaps they themselves built the ran1part. The feature, 
at the same time, appears to have been a temporary 
hearth, as it has already been described, which could 
be built by a shepherd. Another possibility is that the 
NE corner of the hill was used as a watch-post (this is 
the spot from where the best view opens on the Tényő
Sokorópátka valley) . To top it all, the feature was found 
in the direction of Barátok-vára at the end of the eleva
tion opposite the rampart. It is naturally possible that 
the rampart marked the border of the monastery ( or its 
garden) that supposedly stood under Barátok-vára. The 
large amount of work needed for its construction and 
the fact that the probably medieval border trenches are 
not conform to the rampart contradict the above idea. 

Finally, let me cite Gyula Nováki's words, which he 
said in knowledge of the results of the excavations: "It 
has once more been proved that it is hazardous to date 
son1ething without excavations. I really thought that 
the rampart was a prehistoric one, and, judged fro1n the 
adjoining large territory, I thought it came from the 
late Bronze Age. Since then, excavations have brought 
astonishing results at several places, while here, the lack 

14 NAGY 1939, 39ff; lLoN G: A nagydé1ni Középrépáspuszta évszá
zadai. Pápa 1992; TORMA I. (szerk.): Veszprém megye régészeti 
topográfiája. A pápai és zirci járás. Budapest, 1972, 168-169; 
MOLNÁR 2006, 338-339 

15 Vaszar: M1THAY S.: A vaszari koravaskori ten1ető és telephely. 
AÉ 107 (1980) 53-78.; Lovászpatona: MITHAY S.: Koravaskori 
te1netkezés Lovászpatona-Kishalmon. CommArchHung 1983, 
55-62. 
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Kutatási tervek 
A sokorópátkai Harangozó geodéziai felmérése és a kis 
felületet érintő ásatás kutatásainknak csupán kiinduló
pontját képezte. A terepbejárások folytatása szükséges, 
elsősorban a l-Iarangozó Ny-i, kajárpéci oldalán. A késób
biekben a h egy alatti ism ert lelőhelyek vizsgálatára 
kerülhet sor. Valódi továbblépést persze a sánc átvágá
sa jelentene, ez azonban egyelőre ne1n keresztülvihető. , 
Távlati cél a sokorópátkai völgy E-i felén elhelyezkedő 

tényői Várhegy és a vele szemben található Szárhegy 
kutatása, mindezt a völgy teljes területének intenzív 
bejárásával kiegészítve. 

of finds is surprising. Normally, there are at least a few 
shards in prehistoric settlements, although this is not a 
law. The age of the rampart can only be determined 
with a crosscutting (especially when there are no finds). 
But this is a large work. Anyhow, the dating of the 
ran1part is uncertain, everything is possible, not even a 
n1edieval age can be excluded. » 

Research plans 
rfhe geodetic survey of Harangozó at Sokorópátka and 
the sn1all-scale excavation were only the first steps of 
the investigations. Field walking n1ust be conducted 
especially on the W Kajárpéc side of Harangozó. Later, 
the sites under the hill will be exan1ined. A real advance 
would be the crosscutting of the ran1part, but it is not 
yet feasible. The long-term objective is the investigation 
of Tényő, Várhegy in the N part of the Sokorópátka 
valley and the Szárhegy across it. They will be con1-
pleted with intensive field walking in the entire valley. 
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1. kép: Sokorópátka , Harangozó-hegy. 1-2: A Harangozó elhelyezkedése; 3: A lelőhely É felől (fotó: Rákóczi Gábor) 

Fig. 1: Sokorópátka , Harangozó-hegy. 1-2: Location of Harangozó; 3: the site from the N (photo: Gábor Rákóczi) 

100 

• 1 

3 

. ' 
' 



238200 

238100 

238000 -

237900 -

237800 . 

237700 

237600 

237500 ·· 

237400 

237300 

237200 · 

237100 

; 

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

{ 

' 

/ 

I ' 
I • I 

„ '/ 
I , , 

• 

I 

N 
N 
(.]1 

I 

' 
' I 

/ 
' I 

\ 

546100 546200 546300 546400 546500 546600 546700 546800 

2. kép: Sokorópátka, Harangozó-hegy. A Harangozó geodéziai felmérésének eredménye 

Fig. 2: Sokorópátka, Harangozó-hegy: Results of the geodetic survey of Harangozó 
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3. kép: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1-3: A nagy sánc Nováki Gyula felmérésén, terepmodellen és fotón 

Fig. 3: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1-3: The large rampart of Gyula Nováki's survey ina relief model and ina photo 
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Li . kép: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1: A Barátok-vára Nováki Gyula felmérésén; 2-3: A légi fotón a Barátok-vára 
sötétebb lombozatú fái elütnek környezetüktől (fotó: Szabó Máté) 

Fig. Li: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1: Barátok-vára on Gyula Nováki's survey; 2-3 : The darker foliage of the trees of 
Barátok vára can be differentiated from the environment in the aerial photo (photo: Máté Szabó) 
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5. kép: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1-2: A Barátok-vára védművei fotón és terepmodellen 

Fig. 5: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1-2: Defence works of Barátok vára ina photo and ina relief model 
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6. kép: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1: A Harangozó és környéke az 1. katonai felmérésen; 2: A Harangozó és környéke 
a II. katonai felmérésen a terepbejárásból ismert lelőhelyekkel 

Fig. 6: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1: Harangozó and its environment in the 1 st military survey; 2: Harangozó and its 
environment in the 2°d military survey with the sites identified during Field walking 

105 



1 

2 

3 

. 
• . 

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

\ 

' ' 
' ' 

,. , .. :-.!,/~·· .~~_ ........ ,_' ·-. 
.< .t ,.- ,·. -·"-\;. 

. ·'·~ -.fl:'·,?';.;·'i--;~ ·. _,. "\ 
; '· ,,. &~- ·.1 

;·-· "•\ -~. , , . . „.; \ ' ;._. 1 
. ' ' ... ,.. -. :„·: ~ ' ... , '· ·,J .._.. ·' 

. ~::. , ( ~ ··".. ~ '. 1 .„ ·. ·~· ...... · .. ).„_._· .• 
• '... • •.; ... „ - . : "\' 
- '.-..-;l• :,~ ·• __ , ..... ~ .,,. --· „ „ '-> ... . :. . . _, ' ............... „. 

„: .„,. '.'Si .? ' .._ ...... ·-~„,, 
·~ 

•• • 1 
1 f 

7. kép: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1: Kora vaskori leletek Kisdobogó és Nagydobogó lelőhelyről; 
2: Római érmek, 5. századi fülbevaló, korai avar fülbevaló csüngője , avar csat és kisszíjvég; Ill. Béla-érem a Harangozó 

környékéről; 3: Harangozó „D" szelvény objektumának leletei 

Fig. 7: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1: Early lron Age finds form the Kisdobogó and the Nagydobogó sites; 
2: Roman coins, 5th century earring, pendant of an early Avar earring, an Avar buckle and a small strap-end surrounding 

of Harangozó; 3: finds from the feature of cutting "D" on Harangozó 
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8. kép: Sokorópátka, Harangozó-hegy. A 2008. évi ásatási szelvények 

Fig. 8: Sokorópátka, Harangozó-hegy. Excavation cuttings in 2008 
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9. kép: Sokorópátka, Harangozó-hegy. Régészeti lelőhelyek a Harangozó déli előterében (MRT Li nyomán) (1: vsz. késő bronzkori/ kora vaskori halomsír(ok); 
2: kora vaskori halomsír(ok); 3. késő bronzkori lelőhely ; ii. kora vaskori temető; 5: kora vaskori telepnyom 

Fig. 9: Sokorópátka, Harangozó-hegy Archaeological sites in the southern foregrounds of Harangozó (after MRT fi) (1: probably late Bronze Age/ early lron Age 
tumulus/ tumuli; 2: early lron Age tumulus/ tumuli; 3: late Bronze Age site; fi : early lron Age cemetery; 5: early lron Age settlement trace 
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10. kép: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1: A Harangozó elhelyezkedése a hegyről látható ÉNy-dunántúli kora vaskori 
magaslati telepekkel; 2: Láthatósági vizsgálat 

Fig. 10: Sokorópátka, Harangozó-hegy. 1: Location of Harangozó with the NW Transdanubian sites that can be seen 
from the hill; 2: visibility examination 
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(zajlik Zoltán - Bödőcs András -
Rupnik László - Winkler Móni 

Légifényképezéses 
régészeti kutatások 
Magyarországon 2008-ban 
(Rövid beszámoló az ELTE 
Régészettudományi Intézetének 
Térinformatikai Kutatólaboratóriumában 
fo lyó munkáról) 

Légi fényképes kutatási programunkban az OTKA ki
emelt támogatásának köszönhetően 2008-ban Tolna 
n1egyében befejeztük, Komárom-Esztergom és Győr

Moson-Sopron n1egyében pedig folytattuk a légifotó
lelóbelyek bejárását. Az újonnan azonosított légifotó
leló11elyek nagy száma indokolta a további Fejér megyei 
terepjárásokat. Ugyancsak folytattuk az őskori földvárak 
bejárását, amelyet 2008 szeptemberétó1 a Bolyai Kuta
tási Osztöndíj is támogat. Bödőcs András elkészítette 
Pannonia provincia magyarországi részén a rón1ai kori 
úthálózat rekonstrukcióját. Az őskori földvárak állapot
feln1érésén túl részletes kutatásokat és szondázó ásatást 
végeztünk Bátán, az Öreghegyen, a falusias települések 
közül pedig Ráckeresztúron a Malontai út nevű lelő
helyen végeztünk próbafeltárást. 

A 2008-as késő tavaszi-kora nyári időszak időjárása 
lehetővé tette, hogy április végétó1 július közepéig 16 
alkalommal, összesen 57 óra időtartammal végezzünk 
felderítő kutatást. A gyakori felderítések, a technikai 
fejlesztések és a folyamatos terepi adatgyűjtés eredmé
nyeként 343 új, illetve légirégészetileg korábban nem 
dokumentált lelőhelyet azonosítottunk (1. kép). Az 
eredn1ényesség kiugró növekedése még további részle
tes elemzéseket igényel, jelentésünk szempontjából 
legfontosabb következn1ény mindenesetre az, hogy nem 
vállalkozhatunk valamennyi lelóbely megemlítésére, 
csupán a legfontosabb lelóbelytípusok bemutatására.1 

Földvárak és tell-települések kutatása 
Sajnos, a 2008/ 2009-es tél sem kedvezett az isn1ert, de 
erdős területeken lévő földvárak kutatásának. A felde
rítő célú kutatások során azonban több erődítést doku
mentáltunk, így Tolnanémedin a Gyánti-dűló'ben kettős 
árkot, Jászalsószentgyörgyön a Kút-laposban árokkal 
határolt települést figyeltünk meg. További, földvárak
ra utaló nyomokat észleltünk Kunpeszéren a Birka-járás 
2-nél (2. kép) és Magyarkeszin a Tita-réten. Fentiek 
alapján az összes fényképezett földvár száma a közép
kori erődítéseket, illetve a légi fényképezéseink során 
újonnan megismert földvárakat is figyelembe véve 

1 A légi felvételeket Czajlik Zoltán, az ele111zéseket és illesztéseket 
Rupnik László készítette . 
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Zoltán (zaj lik - András Bödőcs -
László Rupnik - Móni Winkler 

Aerial photographic archaeological 
investigations in Hungary in 2008 
(Short report on the activity of the 30 
Laboratory of the Archaeological lnstitute 
of the ELTE) 

ln 2008, owing to the special support of the OTKA, we 
terminated the survey of the aerial photographic sites 
in Tolna county and continued the project in Komá
rom-Esztergom and Győr-Moson-Sopron counties. The 
high number of recently identified aerial photograph
ic sites justified field walking in Fejér county. The in
spections of the prehistoric earthen forts were contin
ued, which was also supported by the Bolyai Research 
Grant from September 2008. András Bödőcs has pre
pared the reconstruction of the Roman period road 
systen1 on the Hungarian territory of Pannonia prov
ince. Beside the assessment of the conditions of the 
prehistoric earthen forts, we conducted detailed inves
tigations and test excavations at Báta, Oreghegy, and 
at the site Malontai Road in Ráckeresztúr from among 
the rural settlements. 

The weather in late spring and early summer af
forded 16 prospecting tours (57 hours) from late April 
to the middle of July. ln result of the frequent prospect
ing tours, the technical developments and the continu
ous data collection in the fields, 343 new sites and ones 
that had not been documented with aerial archaeo
logical methods were identified (Fig. 1). The sudden 
increase of the positive results needs further detailed 
analyses. The major consequence from the respect of 
this report is that we cannot mention all the sites, only 
the most important site types will be described.1 

Investigation of earthen forts and tell 
settlements 
Regrettably, the winter of 2008/ 2009 did not favour the 
investigation of earthen forts standing in forests. Nev
ertheless, we could document a series of fortifications 
during prospecting tours: a double trench was observed 
at Tolnanémedi Gyánti-dűlő and a settlement enclosed 
by trenches at Jászalsószentgyörgy, Kút-lapos. Traces 
implying earthen forts were spotted at Birka-járás 2 in 
Kunpeszér (Fig. 2) and at Tita-rét in Magyarkeszi. Ac
cordingly, the total number of the photographed 
earthen forts was 219 in 2008, including the medieval 
fortifications and the earthen forts that were recently 
discovered by aer~al photography. Here we have to 
mention the fortification trace photographed at Telki-

1 Zoltán Czajlik took the aerial photos and László Rupnik prepared 
the analyses and the fittings. 
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2008-ban 219. Itt kell megemlítenünk Telkiben a Hegyi
d(íló'ben fényképezett erődítésnyon1ot, amelynek kör
nyékéró1 az MRT 7. kötete Árpád-kori/középkori lelő
helyet jelez.2 

Az alföldi területeken a földvárak kutatását össze
kapcsoltuk a tellek fényképezésével. A számos tell tele
pülésnél, így pl. Polgáron a Csőszhalom és a Bosnyák
domb esetében kimutatott és feltárt körárkok alapján 
nen1 volt meglepő, hogy a tellek légi fényképes állapot
feln1érése3 során is gyakran figyeltük n1eg ismert, de 
részletesen nen1 kutatott (pl. Jászdózsa, Kápolna-halom) 
és korábban nen1 észlelt körárkok (pl. Szegvár, Tűz
köves?) nyon1át. Ennek alapján bizonyos alföldi, 
valószínűleg körárokkal határolt, enyhén kien1elkedő, 
de terepen még nem azonosított területeken tell-tele
pülések nyomát sejtjük, amelyre 2008-ban Nagymágocs, 
Csúcs-telek szolgált példával (3. kép).4 

Római kori utak kutatása 
Az útkutatási programban elért újabb eredmények közül 
említést érdemelnek azok az alábbi lelónelyek, ahol a 
vonalas jelenségek mindenképpen egykori útra utalnak, 
sőt inegjelenésük, vonalvezetésük alapján valószínűleg 
a római utak tulajdonságait5 mutatják: 

, , 
Ertény, Csereföld és Temetői-dűlő: Erténytó1 D-re két 
kb. 1,5 km hosszú, nyílegyenes vonalvezetésű, szögben 
megtörő szakaszból álló egykori út nyomai látszanak, 
amely a Koppányt valószínűleg Koppányszántótól Ny-ra 
szelte át. 

Fadd, Haris (4. kép): Fadd-tól Ny-ra a Haris nevű ré
szen a római limesút egy szakaszát sikerült észlelni. , 
A kutatásban már ismert E-D-i irányú nyomvonal6 jól 
kivehető a képen. Az út részleteinek n1egfigyelését a 
növényzet állapota nem tette lehetővé. 

Naszály, Sándor-kúti-dűlő 2.: Naszálytól D-re jól ki
vehetően egykori út két párhuzamos árka látszott a , 
gabonában. Iránya (NyENy-KDK) nem illeszkedik a 

2 DINNYÉS 1.-KőVÁRJ K.-LOVAG Zs.-TEITAMANTI s.-TOPÁL J.-TORMA 
1.: Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentendrei járás. 
Budapest, 1986. 324, 32/8. lelóbely 

3 Az újkőkori és bronzkori teliek Raczky Pál által vezetett katasz
terezési progran1járól lásd: ANDERS, A. - CZAJLIK, Z. - CSÁNYI, M. 
- AGY, E. Cv. - RAczKY, P. -TÁRNOKI, J.: Archaeological register 
of teli settlen1ents in Hungary. Proceedings of the CAA 2008, 
Budapest, közlés alatt. 

4 Korábban Sárándon a Csuka-halo111nál figyeltünk meg hasonlót: 
CZAJLIK 2005, 125. 

5 Jeller11ző rájuk az egyenes vonalvezetés és az oldalárkok meg
léte. Bővebben lásd: Böoőcs, A.: Neue Angaben zur forschung , 
römischer Landstrassen in Pannonien. ArchErt 131(2006)75-88 
Böoőcs A.: A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata a 
111ai Magyarország területén. PhD értekezés. Kézirat. ELTE Tör
ténelemtudományi Doktori Iskola. 2008. 

6 CzövEK A.: Topográfiai adatok a lin1es Fadd 111enti szakaszához. 
' Wosinsky Mór Múzeum Evkönyve XXI. (1999) 133-i49.; V1sv 2000 

Hegyi-dűlő, in the area of which vol. 7 of MRT indicates , 
an Arpádian period/ medieval site.2 

ln the Great Hungarian Plain, the investigation of 
earthen forts '.vas connected with the photography of 
tell settlements. ln knowledge of the round trenches 
uncovered and demonstrated at numerous tell settle
n1ents like the o_nes at Polgár, Csőszhalom and Bosnyák
domb, we were notsurprised at the frequent occurrence 
of ro und trenches that had already been known but not 
investigated ( e.g. Jászdózsa, Kápolna-halo1n) and that 
had not yet been spotted (e.g. Szegvár, Tűzköves?) dur
ing the photographic assessment of the condition of tell 
settlen1ents.3 ln result, we can suppose the traces of tell 
settle1nents on certain slightly elevated territories prob
ably enclosed by regular round trenches in the Great 
Hungarian Plain, vvhich have not yet been identified on 
the ground. ln 2008, Nagymágocs, Csúcs-telek repre
sented them (Fig. 3). 4 

Investigation of Roman period roads 
From the new results of the road investigation project, 
the following sites deserve mentioning where the linear 
phenomena certainly indicate roads, and their appear
ance and directions show the characteristics of Roman 
roads.5 

, 
Ertény, Csereföld and Temetői-dűlő: The traces of a 
former road running in a straight line and bending at 
an angle were observed ina length of about 1.5 kn1 S of , 
Ertény. It crossed the Koppány probably W of Kop-

, , , 
panyszanto. 

Fadd, Haris (Fig. 4): A stretch of the limes road was 
observed W of Fadd in a field called Haris. The N-S 
directed track, which has been known from the 
literature,6 can be followed in the photo. The condition 
of the vegetation did not afford the observation of the 
details of the road. 
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2 DINNYÉS I.-KővÁRI K.-LOVAG Zs.-TEITAMANTI s .-TOPÁL J.-TORMA 
1.: Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentendrei járás. 
Budapest, 1986. 324, site 32/8. 

3 On the cadastre project of Neolithic and Bronze Age tells directed 
by Pál Raczky see: ANDERS, A. - CZAJLI K, Z. - CsÁNYI, M. - NAGY, 
E. GY. - RAczKv, P. -TÁRNOKI, J.: Archaeological register of teli 
settlements in Hungary. Proceedings of the CAA 2008, Budapest, 
in print. 

4 A similar phenomenon had earlier been observed at Csuka-halo111 
in Sáránd: CZAJLIK 2005, 125 

5 A straight course with trenches along the111 are characteristic of 
them. ln details see: Böoőcs, A.: Neue Angaben zur Forschung 

' rö111ischer Landstrassen in Pannonien. ArchErt 131 (2006) 75-88 
Böoőcs A.: A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata a 
mai Magyarország területén. PhD értekezés. Kézirat. ELTE Tör
ténelemtudományi Doktori Iskola. 2008. 

6 CzövEK A.: Topográfiai adatok a lin1es Fadd 1nenti szakaszához. , 
Wosinsky Mór Múzeun1 Evkönyve XXI. (1999) 133-149.; V1sv 
2000 
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környezetében található parcella és földútrendszerre 
(ÉNy-DK), inkább a Brigetio feló1 Tatára vezető út 
feltételezett irányába esik.7 

Őcsény, Túl a Dunán Felső-dűlő 2.: Az Alisca erőd
j étől8 és az „Ördögvettetés" nevű9 római úttól K-re a 
l)una egykori lefűződésein keresztül kb. 1 kn1-en keresz-, 
LiH jól látszódik két párhuzamos árok E-D-i irányú vo-
nala, ami valószínűleg egykori útra utal. Az árkok egy-
1nástól való távolsága kb. 9 m. 

Perkáta, Mélykúti-árok Ny: Perkáta határától DNy-ra, 
a Mélykúti-árkon áthaladó egykori út nyomai markánsan 
látszottak a gabonában. Mellette egykori településre 
utaló gödrök, árkok nyomai figyelhetők meg. A szomszé
dos területen az út két párhuzamos árka is megfigyelhető, 
egymástól való távolságuk kb. 10 m. 

Tata, Tevei: Tatától Ny-ra egy K-Ny-i irányú út nyomai 
figyelhetők meg gabonajelek segítségével. Ez az út a II. 
katonai felmérés térképszelvényén azonosítható Bécs
Buda postaút vonalával egyezik meg. Az út egy inásik 
részletét 1997-ben Kocs községben a Közép-úti-dííló'ben 
azonosította René Goguey. 

Felderítő célú légi fényképezések 

Temetkezések (12. 1. kép) 
A gabonajelek észlelésére alkalmas kora nyári időszak
ban folytatott felderítő célú légi fényképezések során a 
legkönnyebben meghatározható jelenségek közé tartoz
nak azok az árokkeretes temetkezések, amelyek közepén 
a sírok téglalap alakú foltja is jól kivehető. 2008-ban a 
legszebb példát erre Szalkszentmártonban a Város-alja
díílő szolgáltatta (5. kép), ahol - a környéken megfigyelt 
kéttucatnyi új légifotó-lelónely n1ellett - egy közepes , 
méretű parcellában mintegy 75 darab többségében E-
D-i tájolású körárkos sírt fényképeztünk le. A te1netke
zések méretük, formájuk és tájolásuk alapján 10 valószí
nűleg császárkoriak, csakúgy, mint az általunk ismert 
legközelebbi hasonló, 2005-ös kutatásaink során azono
sított11 és a Kecskeméti Múzeum (Wicker Erika) által 
ugyanabban az évben feltárt Apostag, Szilasi rész sírjai. 

Kedvező észlelési körülmények esetén ugyancsak 
jól elkülöníthetők a csontvázas temetkezések, a bizonyos 
rendezettséget mutató, lekerekített téglalap alakú, vagy 

7 BARKócz1 L.: Brigetio. Diss.Pann. II/22.1944-i951. Budapest, 1951. 
8 VISY 2000 
9 V1sv Zs.: A rón1ai limes Magyarországon. Budapest, 1989.; Vrsv 

2000. 
10 Az árokkeretes ten1etkezések légi fényképek alapján történő, , , 

morfológiai alapú csoportosításához lásd: SZAKOS E: Arokkeretes 
temetkezések az Alföldön légi felvételek és topográfiai adatok 
alapján. Szakdolgozat, ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 
Budapest, 2008. 

11 CzAJLIK-Böo6cs 2006, 151. 

Naszály, Sándor-kúti-dűlő 2.: The two parallel trench
es of a former road could be seen in th e crop S of 
Naszály. Its direction (WNW-ESE) does not match the 
parcel and the dirt road system of the area (NW-SE), 
but it matches the supposed direction of the road from 
Brigetio to Tata.7 

„ 
Ocsény, Túl a Dunán Felső-dűlő 2. : The N-S running 
line of two parallel trenches probably of a former road 
can be followed in about 1 km across the former oxbows 
of the Danube east of the fortification of Alisca8 and the 
Roman road called „Ördögvettetés".9 The distance be
tween the trenches is about 9 m. 

Perkáta, Mélykúti-árok W: The traces of the former 
road that crossed Mélykúti-árok SW of Perkáta sharply 
appeared in the crop. Traces of pits and trenches ap
peared beside it. The parallel trenches of the road can 
also be observed on the adjacent territory. The distance 
between the trenches is about 10 m. 

Tata, Tevez: The traces of an E-W running road are 
outlined by crop marks W of Tata. This road matches 
the track of the Vienna-Buda post road, which can be 
identified in a sheet of the 2nd military survey. René 
Goguey had identified another stretch of the road in 
Közép-úti-dűlő at Kocs village in 1997. 

Prospecting aerial photography 

Burials (Fig. 12. 1) 
The burials surrounded by trenches, in the centre of 
which even the oblong-shaped discolouration of the 
graves can be observed, are among the easiest identifi
able phenomena by prospecting aerial photography in 
early summer when the crop marks can best be ob
served. ln 2008, the best example was provided by 
Város-alja-dűlő at Szalkszentn1árton (Fig. 5) where, 
beside two dozens of new aerial photographic sites 
observed in the region, 75 graves with round trenches, 
mostly of N-S orientations, were photographed in an 
average-sized field. The burials probably came from the 
Imperial period according to the size, the shape and the 
orientation of the graves,10 just like the closest similar 
graves at Apostag, Szilas, which we identified in 2005,11 

and which the Museum of Kecskemét (Erika Wicker) 
unearthed the same year. 
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7 BARKÓCZI L.: Brigetio. Diss.Pann. II/ 22. 1944-i951. Budapest, 1951 
8 VISY 2000 
9 VrsY Zs.: A római lin1es Magyarországon. Budapest, 1989.; V1sY 

2000 
10 On the 1norphological grouping of burials surrounded by trenches , , 

based on aerial photos see: SZAKOS E: Arokkeretes temetkezések 
az Alföldön légi felvételek és topográfiai adatok alapján. Szakdol
gozat, ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest, 2008 

11 CzAJLIK-Böoőcs 2006, 151 
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ovális gödörfoltok alapján. Nehézséget legfeljebb az 
ugyancsak rendezetten jelentkező, de inkább kör alakú 
gödörnyomokkal jellemezhető hamvasztásos temetke
zésektó1 (pl. Csorna Ny12) való elválasztásuk jelenthet. 
Utóbbi típusba tartozó temetkezések nyomait 2008-ban 
például Szalkszentmártonban a Szó1ők-alja 1. (6. kép), 
illetve Alapon a Rongyos-dűlő esetében figyeltük meg. 
A korábban a bizonytalan leló'helyek között regisztrált 
Ercsi, Kovács-szigetnél 2008-ban egyértelműen meg 
tudtuk figyelni a sírok nyomait. Soros elrendezésű, , 
csontvázas temetó'höz tartozó, ENy-DK-i tájolású, tég-
lalap alakú sírok foltjait lehetett észlelni Koppányszán
tón a Borzas-dűlóoen. 

Települések (11. 2. kép) 
A települési objektumok közül a kőépületek ismerhetők 
fel a legkönnyebben. A negatív növényzeti jelként meg
figyelhető objektumok azonban - amint azt az utóbbi 
években lefolytatott terepbejárásaink során számos 
esetben (pl. Polgárdi, Cseplesz13) tapasztaltuk, nagyon 
gyakran újkoriak. Ez igazolódott be Perkátán Parragh
puszta esetében is (7. kép), ahol a légi fénykép alapján 
esetleg nagyméretű római kori villára következtethet
nénk, a III. katonai felmérés áttanulmányozása és a 
terepbejárás azonban egyértelművé tette, hogy az egy
kori major épületeiró1 van szó, csakúgy, mint Perkátán 
a Zsidókalapi-dűlóben jelentkező építmények esetében. 
Nagyigmándon a Szendi-érnél megfigyelt négyszögletes, 
összesen öt helyiségbó1 álló kőépület terepi megfigye
lésére még nem került sor, 2003-ban Pápánál fényké
peztünk le hasonló építményt. 

K. Németh András útmutatásai alapján Tolna me
gyében több mai település határában észleltük korábban 
csak okleveles vagy terepbejárási adatok alapján azono-, 
sított Arpád-kori templomok nyomát. A legérdekesebb , 
a Tevelen az Uj-legelóben dokumentált, görögkereszt 
alaprajzú, valószínűleg kerítőfallal is rendelkező épület
bó1, illetve a szomszédságában megfigyelhető, valószí
nűleg vele egykorú falusias településbó1 álló együttes 
(8. kép). Kevésbé egyértelmű a Magyarkeszi határában 
fényképezett templomhely, amelyhez feltehetően a 
tó1e K-re lévő sekély völgy másik oldalán azonosított 
faluhely kapcsolódhatott. A történeti Tolna vármegye 
területén (ma Baranya megye) állt a Hidas mellett 
fényképezett, valószínűleg sekrestyével is rendelkező 
középkori templom. 

A kevésbé csapadékos években, főként a Kisalföldön 
számos esetben figyeltünk meg alapárkos épületeket, 
amelyek az egyelőre csak bizonyos lelőhelyeken és ott 
is csak kis mennyiségben gyűjtött leletanyag alapján az 

12 CzAJLIK et al. 2008, 124. 
13 Vö. GoGuEY, R. - SZABÓ, M.: L'histoire vue du ciel. Photographie 

aérienne et archéologie en France et en Hongrie - Légi fényképe
zés és régészet Franciaországban és Magyarországon, Budapest, 
1995, 65. 53- kép 

When the circumstances are favourable for observa
tions, inhumation burials can also be identified from 
the discolouration of oblong-shaped pits with rounded 
corners or oval pits, which show a certain distribution 
system. The difficult part is their differentiation from 
cremation burials, which also show a certain pattern 
although round pits are more characteristic of them 
(e.g. Csorna W12). The traces ofburials of the latter type 
were observed e.g. at Szalkszentmárton, Szó1ők-alja 1 
(Fig. 6) and at Alap, Rongyos-dűlő in 2008. In the case 
ofErcsi, Kovács-sziget, which had been registered among 
the uncertain sites, the traces of graves clearly appeared. 
Discolourations of oblong-shaped, NW-SE orientated 
graves arranged in rows in an inhumation cemetery 
could be observed at Koppányszántó, Borzas-dűlő. 

Settlements (Fig. 11. 2) 
Stone buildings are the easiest to identify from among 
the settlement features. The features, which can be 
observed as negative vegetation marks, are often mod
ern ones as it could be determined du ring field walkings 
of the past few years (e.g. Polgárdi, Cseplesz13) . The 
same happened in the case of Perkáta, Parragh-puszta 
(Fig. 7) where a large Roman period villa could be sup
posed from the aerial photo. Nevertheless, the 3rd mili
tary survey and the field walking proved that the build
ings of a former farmstead were observed just like at 
Perkáta, Zsidókalapi-dűlő. The quadrangular stone 
building of five rooms observed at Nagyigmánd, Szendi
ér has not yet been checked with field walking. ln 2003, 
a similar building had been photographed at Pápa. 

11~ 

Following András K. Németh's guidance, we found , 
the traces of Arpádian period churches at several mod-
ern settlements in Tolna county. These chucrches had 
earlier been identified from documents or field walking 
data. The most interesting unit was found at Tevel, , 
Ujlegelő. It consisted of a building of a ground plan of 
the shape of a Greek cross, probably a fencing wall 
around it and a contemporary rural settlement next to 
it (Fig. 8). The church at Magyarkeszi is less obvious. 
The village identified on the other side of the shallow 
valley E of it was probably connected with it. The me
dieval church, which probably had a sacristy as well, 
was photographed at Hidas on the territory of the his
torical Tolna county (to date Baranya county). 

The years with less precipitation, we could often 
observe buildings with foundation trenches especially 
in Kisalföld. At certain sites they can provisionally be 
dated from the prehistoric times according to the few 
finds collected there and from the Copper Age on the 

12 CzAJLIK et al. 2008, 124 
13 Co1np. GoGUEY, R. - SZABÓ, M.: L'histoire vue du ciel. Photog

raphie aérienne et archéologie en France et en Hongrie - Légi 
fényképezés és régészet Franciaországban és Magyarországon, 
Budapest, 1995, 65. Fig. 53 
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őskorra, a n1orfológiai párhuzamok alapján a rézkorra 
keltezhetők. 14 Az Osli és Dőr közötti kavicsdombokon 
fényképezett, feltehetően rézkori településekre utaló 
alapárkos épületek listája 2008-ban Rábacsécsény, Me
gyeri-rétek és Győrszemere, Nádaslaki-dűlő lelőhelyek

kel bővült, vagyis nemcsak a Tóközben,15 hanem a 
1-Ianság és a Marcal között másutt is megfigyelhető az 
egy-két, ritkán több, Ny-K-i tájolású alapárkos épületbó1 
álló települési forma. 

Az utóbbi évek kutatásai alapján a települések azo
nosításának egyik legbiztosabb lehetősége a lekerekített 
téglalap alakú, földbe mélyített épületek dokumentálása. , 
A vaskortól egészen az Arpád-korig előforduló épülettí-
pus 2008-ban is gyakorinak bizonyult. Fejér megyében 
többek között Rácalmáson, Szlatinánál, Szabadegyházán 
Hyppolyt 3-nál, Perkátán a Velics-földnél és Ercsiben a 
Bevár-dűlő 1-ben; a Kisalföldön Bágyogszovátán a Haj
csár útnál (9. kép) és Cakóházán a Meggyesi-dűló'ben; a 
Dunától K-re pedig Nyáregyházán a motorcross pálya , 
közelében, Ocsán a Sátor-hegynél és Jászapátiban a Fel-
ső Nyomásnál. 

A lekerekített téglalap alakú, földbe mélyített épü
letek az általunk egykori tanyaként értelmezett telepü
lésekre is jellemzők. Azokat a lelóbelyeket soroljuk ide, 
amelyeknél az egy-két épület, illetve néhány gödör 
nyomát nagyobb szabad terület, illetve az azt határoló 
árkok, sok esetben egész árokrendszerek veszik körbe. 
A 2008-ban fényképezett, tanyaként ineghatározható 
lelóbelyek: Gyulaj, Gátfenéki-dűlő; Kunpeszér, Nyihogó; 
Perkáta, Szapáré; Lovasberény, Pákozdi-úti-dűlő; Töl
téstava, Söptér-puszta (10. kép) és Jászboldogháza, Ha
tár-dűlő. Terepi azonosításuk a feltehetően csekély 
mennyiségben felszínre kerülő leletanyag miatt egyelő
re nehézségekbe ütközik, a korábbi években fényképe
zett Bodajk, Téglaházi-dűló'ben a többszöri bejárás sem 
hozott eredn1ényt, Iváncsán a Keserű-völgy-dűló'ben 
pedig csak kis mennyiségű őskori kerámiát tudtunk 

~~ . . 
gyu)teni. 

Zárt területek (szögletes árkok, karámok) 
Főként a Duna-Tisza-közén nagy szán1ban fényképez
hetők a lekerekített, szabálytalan téglalap, esetleg trapéz 
alakú, néha teljesen szabálytalan szögletes árkokkal 
határolt, zárt területek. Néha egyesével találtuk őket, 
máskor egy kisebb területen többet is felderítettünk, s 
előfordult, hogy egymásba kapcsolódtak. Kézenfekvő 
értelmezésük az állattartásra szolgáló karámként történő 

14 CZAJLIK, Z.: Légi régészeti kutatások Magyarországon 2003-ban 
(Rövid beszálnoló az ELTE Régészettudo1nányi Intézetének Tér
infonnatikai Kutatólaboratóriumában folyó munkáról.) - Aerial 
archaeological investigations in Hungary in 2003 (A short report 
on the work done in the GIS Research Laboratory of the Institute 
of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University) Régészeti 
kutatások ~1agyarországon - Archaeological investigations in 
Hungary 200J, Budapest 2004, 111-i25. 

15 CzAJLIK et al. 2008 

basis of morphological analogues.14 The list of buildings 
with foundation trenches probably of Copper Age set
tlements observed on the gravel knolls between Osli 
and Dőr was enriched with th e sites Rábacsécsény, 
Megyeri-rétek and Győrszemere, Nádaslaki-dűlő in 
2008. It means that the settlen1ent pattern composed 
of a few, sometimes more W-E oriented buildings with 
foundation trenches can be observed not only in Tóköz 
but also in other areas between Hanság and Marcal.15 

One of the safest opportunities of the identification 
of settlements is the documentation of oblong-shaped 
semi-subterranean houses with rounded corners accord
ing to recent investigations. The building type, which , 
occurred from the Iron Age until the Arpádian Period, 
was often observed in 2008 as well: at Rácalmás Szla
tina, Szabadegyháza H yppolyt 3, Perkáta Velics-föld and 
Ercsi Bevár-dűlő 1 in Fejér county; at Bágyogszovát, 
Hajcsár Road (Fig. 9) and Cakóháza, Meggyesi-dűlő in 
Kisalföld; at Nyáregyháza close to the motocross course, , 
Ocsa, Sátor-hegy and Jászapáti, Felső Nyon1ás E of the 
Danube. 

Oblong-shaped semi-subterranean buildings are 
also characteristic of settlements that can be inter
preted as forn1er farn1steads. The sites where the traces 
of one or two buildings and a few pits are surrounded 
by larger open spaces bordered by trenches or trench 
systems are grouped here. The following sites photo
graphed in 2008 belong here: Gyulaj, Gátfenéki-dűlő; 
Kunpeszér, Nyihogó; Perkáta, Szapáré; Lovasberény, 
Pákozdi-úti-dűlő; Töltéstava, Söptér-puszta (Fig. 10) and 
Jászboldogháza, Határ-dűlő. Their on site identification 
is difficult because of the low number of surface finds. 
Even repeated field walking did not bring results at 
Bodajk, Téglaházi-dűlő and only a few prehistoric shards 
could be collected at Iváncsa, Keserű-völgy-dűlő from 
among the sites photographed a feVI' years ago. 

Closed areas ( angular trenches, pens) 
Closed areas surrounded by rounded, irregular oblong
shaped, sometimes trapezoid, rarely irregular angular 
trenches were often photographed in the Danube-Tisza 
Interfluve. They were found separately or a few were 
spotted on a smaller territory or they appeared in chains. 
An obvious interpretation is that they were pens. How
ever, they could not be identified by field walking and 
their morphological differentiation from modern and 

. early modern structures of a similar function is uncer-

14 CzAJLIK, Z.: Légirégészeti kutatások Magyarországon 2003-ban 
(Rövid beszámoló az ELTE Régészettudon1ányi Intézetének Tér
informatikai Kutatólaboratóriu1nában folyó 1nunkáról.) - Aerial 
archaeological investigations in Hungary in 2003 (A short report 
on the work done in the GIS Research Laboratory of the Institute 
of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University) Régészeti 
kutatások Magyarországon - Archaeological investigations in 
Hungary 200J, Budapest 2004, 111-i25. 

15 CzAJLIK et al. 2008 
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meghatározás. Nehézséget jelent azonban egyfeló1, hogy 
a terepbejárások során eddig nem tudtuk ó'ket azonosí
tani, illetve az, hogy még az újkori, kora újkori hasonló 
funkciójú struktúráktól való morfológiai elválasztásuk 
is bizonytalan. 2008 folyamán a Dunántúlon is, így 
Tolnanémedin a Bozótos-dűló' esetében lehetett több 
ilyen jelenséget megfigyelni. 

Művelési nyomok 
Az ugyancsak jellemzően a Duna-Tisza-közén, de kisebb 
mértékben ~a Kisalföldön és Fejér megyében is évró1-
évre azonosított nagy kiterjedésű árok.rendszerek értel
mezéséhez még kevesebb támponttal rendelkezünk, 
mint a zárt területekkel kapcsolatosan. Települési ob
jektumok hiányában ezeket korábban határhasználati 
nyomokként értékeltük,16 s noha továbbra sem rendel
kezünk terepi bizonyítékokkal, a külföldi példák alapján 
mégis ezt tartjuk a legvalószínűbb érteln1ezésnek. Pél
daként a 2008-as lelónelyek közül a Komárom, Vas-ál
lásnál fényképezett szabályos elrendeződésű ároknyo
mokat említjük meg. Ugyanakkor azt a lehetőséget is 
érdemes felvetni, hogy az árkok egy része talán a talaj
vagy csapadékvíz elvezetésére is szolgálhatott. Esetleg 
részben erre szolgálhattak a 2008-ban Tápiógyörgyén a 
Nagy Páskomnál fényképezett árokrendszerek, amelyek 
feltehetően kapcsolódnak a 2004-ben a Kis Páskomnál 
fényképezett17 jelenségekhez. 

Nagy kiterjedésű légifotó-lelöhelyek, 
kedvező adottságú mikrorégiók 
A komplex, nagy kiterjedésű légifotó-lelónelyek elkülö
nítését18 az indokolta, hogy a ma ismert legnagyobb 
régészeti lelónelyeknél nagyobb, sokfajta, a fent felsorolt 
jelenség-típusokat együttesen reprezentáló, sokszor több 
részletben azonosított területekről van szó, an1elyek 
azonban az értelmezés alapján feltehetően összefügge
nek egymással. 2008-ban Mohácson Alsó és Felső Kan
dánál nagy kiterjedésű gabonatáblákban figyeltük meg 
azonos méretű körárkok nyomát. Az árkokon belül sírok 
helye nem észlelhető, változó méretű (2-5/12-15 dara
bos) csoportokat alkotnak, általában nagyobb távolság
ra (300-800 m) egymástól. Hasonló temető részletét 
kissé északabbra, Bátmonostor és Vaskút határában is 
azonosítottuk korábban. „ 

Ocsényben a „Túl a Dunán" lelónelynél azonban 
nem a régészeti jelenségek morfológiai hasonlósága 
hívja fel a figyelmet a nagyobb területre kiterjedő ösz-. 
szefüggésekre, hanem a légi fotó geomorfológiai érté
kelése: az elszórt települési objektumok egy ma már 
telj es egészében a Duna-hordalékba olvadt szigeten 
állhattak egykor. Hasonló jelenséget figyelhettünk meg , 
Aszárnál: a Concó-partján hosszan követhető, három 

16 CzAJLIK 2005, 127"·128„ CzAJLIK-Böoőcs 2006, 153. 
17 CZAJLIK 2005, 128. 
18 (ZAJLIK et al. 2008, 125-126. 

tain. Several similar phenomena could be observed at 
Tolnanémedi, Bozótós-dűlő in Transdanubia in 2008. 

Cultivation traces 
We have even less clues to the interpretation of the large 
trench systems that are characteristic of the Danube
Tisza Interfluve and, to a lesser degree, of Kisalföld and 
Fejér county. ln lack of settlement features, they were 
interpreted as cultivation marks,16 and although there 
are no proofs from field observations, this seems to be 
the most likely interpretation according to foreign ex
amples. We can cite the regularly arranged trench marks 
photographed at Komárom, Vasállás as an example from 
the sites identified in 2008. It should be considered, at 
the same t ime, that a few trenches could drain the 
ground- or rainwater. The trench systems photographed 
at Tápiógyörgye, Nagy Páskom in 2008 could serve these 
purposes as well. They were probably connected with 
the phenomena photographed at Kis Páskom in 2004.17 

Large aerial photographic sites, 
favourable micro-regions 
The separation of large aerial photographic sites18 be
came necessary because large, varied territories char
acterise the largest archaeological sites, which represent 
all the above listed phenomenon types. Parts of these 
sites are often separately identified although they were 
probably interlinked according to the interpretation. ln 
2008, the traces of round trenches of identical measure
ments were observed at Mohács, Alsó and Felső Kanda. 
No graves could be identified inside the trenches. They 
form clusters of diverse sizes (of 2-5/ 12-15 ones) usu
ally at larger distances from one another. The fragment 
of a similar cemetery had already been identified some
what farther to the north at Bátmonostor and Vaskút. „ 

At the Ocsény, Túl a Dunán site, it were not the 
morphological similarities of the archaeological features 
that called attention to the interconnections extending 
on a large surface but the geomorphologic analysis of 
the aerial photo: the scattered settlement features once 
stood on an island that has since then merged with the 
alluvium of the Danube. A similar phenomenon was , 
observed at Aszár: the traces of settlement features, 
which form thee larger clusters extending long along 
the Concó streamlet, certainly followed the bank per
haps in more than one period/phase. Semi-subterrane
an houses and pits of a settlement on a former island 
could also be observed at Igar, Vámpuszta. 

It had already been observed in the region of Szalk
szentmárton in the 1990's that partly connected aerial 
photographic sites could be found on a large territory. 
This region has since been regularly photographed and 

16 CZAJLIK 2005, 127-128, CzAJLIK-Böoőcs 2006, 153 
17 (ZAJLIK 2005, 128 
18 (ZAJLIK et al. 2008, 125-126 
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nagyobb csoportot alkotó települési objektumok nyomai 
nyilvánvalóan a vízfolyás partját követték, talán több 
korszakban/ periódusban is. Igar, Vámpuszta mellett is 
az egykor szigeten elhelyezkedő település földbe mélyí
tett házait és gödreit lehetett megfigyelni. 

Szalkszentmárton környékén már az 1990-es évek
ben észleltük, hogy nagy területen, egyn1ással részben 
összefüggő légifotó-leló'helyek vannak. A területet azóta 
is rendszeresen fotózzuk, s ennek ered1nényeképpen 
ina már egy 5x3 km-es zónában 30 leló'helyet ismerünk, 
amelyek alapján légifotó-térképet szerkesztettünk. 
A 2000-es évek kutatásai alapján egyre több olyan mik
rorégió vált ismertté, ahol egymáshoz kapcsolódó 
l előhelyek sorozatáról rendelkezünk információval, 
sokszor olyan nagy kiterjedéssel (egy vagy több inai 
település teljes határa) és intenzitással (a m(ívelt terü
letek jelentős részén), ami a régészeti leló'hely, mint 
fogalon1 újraérteln1ezését is elóbb-utóbb szükségessé 
teszi. Ilyen területnek számít Adony és Ercsi térsége, 
Bugyi és Dabas környéke, a Tóköz zónája (Szárföld és 
Veszkény, illetve Csorna Ny-i része), a 2008-as kutatások 
alapján Perkáta és Szabadegyháza, valamint Alap hatá
ra, továbbá a Váctól DK-re eső terület. E területekre 
jelenleg a n1onokultúrás gabonaművelés jellemző, ami 
sok növényzeti jel n1egfigyelését teszi lehetővé. Feltűnő 
ugyanakkor, hogy a Fejér megyei területek kivételével 
olyan zónákról van szó, amelyek talaja pleisztocén ka
vicsrétegeket takar. Hasonló adottságú területeken 
1násutt is megfigyeltek jelentős leló'hely-sorozatokat, az 
egyik legismertebb példa erre München környéke. 19 

" A ltalános tanulságok 
Az újonnan azonosított leló'helyek számának 2008-ban 
tapasztalt, örvendetesen kiugró gyarapodásáról egyelő
re nem dönthető el, hogy tartós előrelépést értünk el, 
vagy csak a régészeti felderítő kutatást meghatározó 
legfontosabb tényezők (talaj és növényzeti viszonyok, 
időjárás) szerencsés összjátéka vezetett eredményre. Az 
n1indenesetre inár a megelőző 15 év kutatásai alapján 
is egyértelmű , hogy a inagyarországi pleisztocén kavics
takarók egy része különlegesen jó adottságokat biztosít 
az új légifotó-leló'helyek azonosításához. Ez még akkor 
is így van, ha az egyik legnagyobb kavicstakaró, a Sajó
Hernád hordalékkúpjának 90-es években folytatott 
rendszeres kutatása sajnos nem vezetett eredményre. 
Ami a növényzeti viszonyokat illeti, az egyik legfóbb 
indikátornövény, az őszi vetésű búza vetésterülete -
nyilván némiképp szubjektív tapasztalataink szerint -
évró1 évre csökken. Ezért volt különösen fontos, hogy 
számos területen a 2008 tavaszi terepbejárások alapján 
részletes információnk volt a vetett növényekró1, így 

19 IRLINGER, W.: Ein Maulwurf in1 Cockpit. Luftbildarchaologie in 
Baycrn. Begleitband zur Sonclerausstellung im Archaologischen 
Museum der Staclt Kelheim vom 20. Juli bis 31. Oktober 2001, 

Kelheinl, 2001, 48„ 19. ábra 

at present we know 30 sites ina 5 km x 3 km large zone 
from which an aerial photo map has been co1npiled. ln 
result of investigations in the 20001s, a growing nun1ber 
of micro-regions has been identified with information 
on series of interconnected sites often on so large ter
ritories (the fields of one or more inodern settlements) 
and with such intensities (on a significant part of the 
cultivated lands) that will soon necessitate the re-in
terpretation of the concept of an archaeological site. 
Such territories are the regions of Adony and Eres, the 
surroundings of Bugyi and Dabas, the zone of Tóköz 
(Szárföld and Veszkény and also the W part of Csorna), 
and according to investigations in 2008, Perkáta and 
Szabadegyháza, the fields of Alap and the territory SE 
of Vác. Monoculture crop cultivation is characteristic 
of these territories, which affords the observation of 
many crop marks. It is striking, however, that, apart 
from the territories in Fejér county, the soils cover 
Pleistocene gravel layers in these regions. Significant 
site series have also been observed elsewhere on ter
ritories of similar properties: the best example is the 
region of Munich.19 

General conclusions 
It cannot be decided if the fortunate sudden increase 
of the identified sites in 2008 was the first sign of a long
term advancement or it only inirrored the lucky coin
cidence of the major factors (soil, vegetation and 
weather) that determine archaeological aerial prospect
ing. Anyhow, it is evident from the investigation~ of the 
last 15 years that a part of the Pleistocene gravel covers 
offered especially favourable conditions for the identi
fication of new aerial photographic sites in Hungary. It 
is true even though the systen1atic investigation of the 
alluvial cone of the Sajó-Hernád, one of the largest 
gravel covers, was not successful in the 1990's. Regard
ing the vegetation, the size of the lands in which autun1n 
wheat, one of the major indicator plants, is cultivated 
gradually decreases - at least from our subjective point 
of view. This is why it was so important that we had 
detailed information on the cultivated plants from field 
walkings conducted in the spring of 2008. This was the 
situation in Tolna county as well where András K. 
Né1neth informed us not only about data from docu
m ents but also about the cultivated territories. We 
cannot give the detailed analysis of the weather. Nev
ertheless it can be said that the precipitation was on the 
average level in the spring and the early su1nmer of 
2008, so it cannot explain the nun1ber of identifications. 
At the same time, the many pilots who were ready to 
fly meant a great help especially amidst the n1any thun-

19 IRLINGER, W.: Ein Maulwurf im Cockpit. Luftbildarchaologie in 
Bayern. Begleitband zur Sonderausstellung in1 Archaologischen 
Museum der Stadt Kelhein1 vo1n 20. Juli bis 31. Oktober 2001, 

Kelheim, 2001, 48„ Fig. 19 
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Tolna m egyében is, ahol K. Németh András nemcsak a 
régészeti adatokat, hanem a vetésekre vonatkozó nap
rakész információt is eljuttatta számunkra. Noha az 
időjárás részletes kiértékelésére itt nem vállalkozhatunk, 
az mindenesetre leszögezhető, hogy a 2008-as tavaszi
kora nyári időszak csapadékhozama átlagos volt, vagyis 
ennek alakulása nem magyarázza a kiugró eredményes
séget. Ugyanakkor - különösen a kora nyári időszak 
gyakori viharai miatt - rendkívül nagy segítséget jelen
tett a nagyszámú pilóta, akik lehetővé tették, hogy 
minden fotózásra alkalmas időszakot n1egfelelően ki
használjunk. Pusztán technikai kérdésnek t(ínik, de 
fontos változtatást jelentett, hogy 2008-ban használtunk 
először GPS-szel összekapcsolt kamerát, ami lehetővé 
tette a koordináták rögzítését a digitális kép-file-ban, 
lerövidítve a repülőgép fedélzetén történő dokumentá
lás időrabló folyamatát. 20 

A 2008-ban dokumentált 343 új légifotó-lelónely 
mennyisége és területi eloszlása kisebb statisztikai ér
tékelésekre is alkalmas (11-12. kép). A legfeltűnó'bb 

jelenség, hogy bizonyos lelónelytípusok (tanyák, zárt 
területek, m(ívelésnyomok) túlnyomó többsége az al
földi, illetve a kisalföldi területeken figyelhető n1eg, ami 
nyilvánvalóan összefügg az adott térségekre évszázadok/ 
évezredek óta jellemző életmóddal. 

Kutatásainkat 2008-ban az OTKA NK 68824-es pályázat, 
és az Interelektronik Kft. támogatta. A repülőgépvezető 
Talabos Gábor, Dávid Csaba, Tóth Csaba, Ürn1ös Péter 
és Nagy Tamás volt. A terepbejárásokon a szerzőkön 
kívül Czövek Attila (Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd), 
Losonczi Máté (KÖH Nyugat-dunántúli Iroda, Győr) 
Bózsa Anikó és Szabó Dániel régészek, Fuchsz Noémi, 
Hullám Dénes és Tóth Farkas Márton egyete1ni hallga
tók (ELTE Régészettudományi Intézet Budapest) vettek 

, 
reszt. 

20 A technikai háttérről részletesebben: DoNEUS, M. - ScoLLAR, !.: 
Using GPS \Vith digical can1eras. AARG News 33(2006) 28-32. 
CZAJLIK, Z.: The role of cfficiency in aerial archaeological research 
of Hungary. AARG News 38(2009) 10-17. 

derstorn1s in the early su1nmer since we could use 
every occasion that was suitable for taking photos. It 
seems to be simply a technical problem yet it was an 
important change that we first used a camera linked 
with GPS, which enabled the registering of the co-ordi
nates in a picture file, and thus the tedious on board 
documentation process could be shortened.20 

The quantity and the spatial distribution of the 343 
new aerial photographic sites are suitable for certain 
statistic analyses (Fig. 11-12). The most striking phe
nomenon is that the overwhelming majority of certain 
site types (farmsteads, closed territories, cultivation 
marks) were observed in the Alföld and the Kisalföld, 
which is certainly linked with the lifestyle that has been 
characteristic of these regions for centuries/ millennia. 

ln 2008, the OTKA competition NK 68824 and the In
terelektronik Kft supported our investigations. Gábor 
Talabos, Csaba Dávid, Csaba Tóth, Péter Ürmös and 
Tamás Nagy were the pilots. Attila Czövek (Wosinsky 
Mór Museum, Szekszárd), Máté Losonczi (KÖH Western 
T ransdanubian Office, Győr), Anikó Bózsa and Dániel 
Szabó archaeologists, Noémi Fuchsz, Dénes Hullám and 
Farkas Márton Tóth university students (ELTE Ar
chaeological Institute Budapest) took part in the field 
walking beside the authors. 

20 For tnore details on the cechnical innovation sce: DoNEUS, 
M. - ScoLLAR, !.: Using GPS with digital can1eras. AARG News 
33(2006) 28-32. CZAJUK, Z.: The role of efficiency in aerial ar
chaeological research of Hungary. AARG News 38(2009) 10-i7. 
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1. kép: Újonnan azonosított légifotó-lelőhelyek 1993-2008 között (Rupnik László) 

Fig. 1: New aerial photographic sites identified between 1993 and 2008 (László Rupnik) 
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2. kép: Földvár nyomai Kunpeszér, Birkajárás 2-nél, Bács-Kiskun megyében (2008. június 3.) 

Fig. 2: Traces of an earthen fort at Kunpeszér, Birkajárás 2, Bács-Kiskun county (June 3, 2008) 

121 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

3. kép: Tell település nyomai Nagymágocsnál, Csongrád megyében (2008. április 29.) 

Fig. 3: Traces of a tell settlement at Nagymágocs, Csongrád county (April 29, 2008) 

Li. kép: Egykori út nyoma Fadd-Harisnál, Tolna megyében (2008. június 11.) 

Fig. Lt: Trace of a former road at Fadd-Haris, Tolna county (June 11, 2008) 
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5. kép: Körárkos temetkezések nyoma Szalkszentmárton, Városalja-dűlőben, Pest megyében (2008. június 3.) 

Fig. 5: Traces of burials with round trenches at Szalkszentmárton, Városalja-dűlő, Pest county (June 3, 2008) 
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6. kép: Hamvasztásos temetkezések nyoma Szalkszentmárton, Szőlők-alja 1-nél (2008. június 3.) 

Fig. 6: Traces of cremation burials at Szalkszentmárton, Szőlők-alja 1 (June 3, 2008) 
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7. kép: Egykori major nyoma Perkáta, Parragh-pusztánál, Fejér megyében (2008. július Li .), 
és a major ábrázolása az 1. katonai felmérésen ( 1782-85) 

Fig. 7: Traces of a former farmstead at Perkáta, Parragh-puszta, Fejér county (July Li, 2008) 
and his appearance on the first military map ( 1782-85) 
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8. kép: Templomos falu nyoma Tevel. Új legelőn, Tolna megyében (2008. június 3.) 

Fig. 8: Traces of a vi llage with a church at Tevel, Új legelő, Tolna county (June 3, 2008) 
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9. kép: Félig földbe mélyített épületekből álló késő vaskori település Bágyogszováta, Hajcsár útnál, 
Győr-Moson-Sopron megyében (2008. június 25.) 

Fig. 9: Semi-subterranean houses of a late lron Age settlement at Bágyogszováta, Hajcsár Road, 
Győr-Moson-Sopron county (June 25, 2008) 
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10. kép: Tanyasias település nyoma Töltéstava, Söptér-pusztánál, Győr-Moson-Sopron megyében (2008. június 25.) 

Fig. 10: Traces of a farmstead-like settlement at Töltéstava, Söptér-puszta, Győr-Moson-Sopron county (June 3, 2008) 
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11. kép: A 2008-ban fényképezett légifotó-lelőhelyek elterjedési térképei. 

o a 
• b 
• e 
* d 
• e 

11.1. Az összes újonnan azonosított lelőhely. 11.2. Településre utaló jelenségek: település általában (a), 
erődített település (b ), kőépület (e), tanyasias település ( d), tell(?) település (e) 

Fig. 11 : Statistic analysis of the aerial photographic sites photographed in 2008. 
11.1. New sites in 2008. 11 .2. Settlement features: settlement in general (a), 

fortified settlement (b ), stone building (e), farmer farmsteads ( d), tell(?) settlement (e) 
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12. kép: A 2008-ban fényképezett légifotó-lelőhelyek elterjedési térképei 
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12.1. Temetkezésekre utaló jelenségek: csontvázas, soros (a), valószínűleg csontvázas (b), valószínűleg urnás, 
hamvasztásos (c), körárkos (d), halmos (e). 12.2. Vonalas jelenségek: árkok (a), utak (b). utak/ árkok (c) 

Fig. 12: Statistic analysis of the aerial photographic sites photographed in 2008 
12.1. Burials: inhumation cemetery, graves arranged in rows (a), probably inhumation (b), probably cremation (e), 

graves with round trenches (d), tumulus (e). 12.2. Linear phenomena: parallel trenches (a), roads (b), 
roads/ parallel trenches (c) 
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Miklós Zsuzsa 

Légi régészeti kutatások 2008-ban 

2008-ban - az OTKA támogatásának segítségével - foly
tattam Pest n1egye területén a földvárakkal kapcsolatos 
légi felderítést, légi fényképezést.1 Tolna és Somogy 
megyében - elsősorban a Dráva mentén - szintén 
OTKA pályázati támogatás segítségével tudtam fotózni.2 

2008-ban - hó hiányában - nem tudtam kihasznál
ni a havas körülményeket, ezért a légi felderítések, fo
tózások az április-július közötti időszakra korlátozódtak. 

2008-ban a növényzet és a szántás is jól mutatta a 
jeleket. Az alföldi részeken különösen június második 
fele, július eleje volt hasznos, amikor az érett gabonában 
szépen kirajzolódtak az objektumok. Az ilyen lelónelye
ket általában átrepülés közben fotóztam, terepbejárá
sukra csak részben került sor, ezért koruk egyelőre is
meretlen (egy részük minden bizonnyal újkori eredetű, 
egykori tanya vagy tsz-major nyomai). Mindezek miatt 
ezeket a helyeket azonosítás és terepbejárás után fogom 
közölni.3 

A fotózásoknál a hagyományos fényképezőgépeket 
(Minolta X-700, Mamiya-645) - színes Kodak filmekkel 
- és a digitális gépeket egyaránt használtam. A felderí
téseket, fotózásokat Cessna-152 és 172 típusú repülőgé
pekkel végeztem. A relatív repülési magasság kb. 150-
1300 m között váltakozott, a szükségnek n1egfelelően. 
Közel függó1eges és ferde fotókat is készítettem, a lelő
hely jellegétó1 függően . A pilóta minden repülésnél 
Talabos Gábor volt.4 

Fotózott lelónelyek 

Baranya megye: , 
Pécsvárad, vár, Kö: Atrepülés közben fotózta1n a pécs-
váradi várat és közvetlen környékét. , 

Szigetvár, Vár: Atrepülés közben fotóztam a várat 
és közvetlen környékét. 

Bács-Kiskun megye: , 
Solt, Tételhegy, B, A, Kö: Az NKFP S77 Tetel című 
kutatási program keretében fotóztam a lelónelyet. Mivel 
a terület egyes részein más-más n1tívelés folyik, ennek 
függvényében lehetett, illetve nem lehetett látni bizo
nyos részleteket: árkot-sáncot, házakat stb. 

1 Az OTKA pályázat szán1a: T 48318. 
2 Az OTKA pályázat szán1a: K 72231. 
:1 Kivételt képez néhány Baranya, Fejér és Son1ogy n1egyei leló11ely, 

ahol előzetes kutatás már történt. A többi (Tolna, Fejér és Pest 
1negyei) leló11elyen terepbejárás szükséges a pontos kor és a 
rendeltetés n1egállapításához. 

11 Ezúton is köszönöm Talabos Gábor, a budaörsi székhelyíí Centro
Plane, vala1nint a Master Sky segítségét. 

Zsuzsa Miklós 

Aerial archaeological investigations 
in 2008 

ln 2008, l continued the aerial prospecting and aerial 
photography of earthen forts in Pest county with the 
support of the OTKA.1 l could take photos in Tolna and 
Somogy counties, especially along the Dráva, also owing 
to OTKA competition.2 ln 2008, l could not profit from 
snowy circumstances in lack of snow, so aerial prospect
ing and photography was limited to the period between 
April and July. 

ln 2008, the vegetation and the ploughed fields 
displayed clear marks. The second half of J une and 
early July were especially fruitful in the plains when 
the features were nicely outlined in the ripe crop. l 
generally photographed these sites as we were flying 
over them and field walking was only rarely conducted 
so their age is not yet known (a few of them are cer
tainly n1odern ones, they are the traces of farmer farms 
or co-operative units) . So these sites will be published 
only after identification and field walking.3 

l used both traditional cameras (Minolta X-700, 
Mamiya-645) with coloured Kodak films and digital 
cameras. The prospecting and the photography were 
carried out in Cessna-152 and 172 type airplanes. The 
relative height ranged between about 150 and 1300 m 
as it was needed. l took photos from close to vertical 
and from oblique angles depending on the character of 
th e site. Gábor Talabos was our pilot.4 

Photographed sites 

Baranya county 
Pécsvárad, castle, Kö: l photographed the Pécsvárad 
castle and its close environment as we were flying over it. 

Szigetvár, Vár: l took photos of the castle and its 
close environment as we were flying over it. 

Bács-Kiskun county , 
Solt, Tételhegy, B, A, Kö: l took photos of the site 
within the research project NKFP S77 Tetel. Certain 
elements like the rampart and the trench and th e hous
es etc. could or could not be seen according to the type 
of land use in the different parts of the territory. 

1 Nu111ber of the OTKA con1petition: T 48318 
2 Nu1nber of the OTKA con1petition: K 72231 
3 The only exceptions are a few sites in Baranya, Fejér and Son1-

ogy counties where investigations have already been conducted. 
At the rest of the sites (in Tolna, Fejér and Pest counties) field 
walking is necessary to detennine the exact age and function. 

4 I am grateful to Gábor Talabos and the hel p of the Centro-Plane 
ín Budaörs and the Master Sky. 
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Fejér megye 
, 

Adony, Eles-hegy, I: Légi felderítés során figyeltem fel 
a leló'helyre, amely- a felszíni nyomok alapján - földvár 
lehetett: a völgyek feló1 meredek oldalú dombot a foly
tatástól egykor árok és talán sánc választotta el. Az 
árokra utal az őszi búza sötétebb zöld színe, a feltétele
zett sáncra pedig a világosabb sáv. A leló'hely korának, 
pontos rendeltetésének megállapításához terepbejárás 
szükséges (1. kép). 

Pest megye: 
Acsa, Cselin-hegy (MRT 13/3 k. 1/1 lh.), B: A késő 
bronzkori leletekkel keltezett leló'hely egyes vélemények 
szerint erődített volt. Ennek felszíni nyoma első alka
lommal 2007. május közepén mutatkozott: szántásban 
határozottan kibontakozott egy nagyjából kör alakú, 
sötét gyűrű, amely egykori sáncárokra utal. Ugyanezen 
a területen a június közepi felvételen kukoricában, 
nagyjából kör alakú felületen sötétebb zöld volt a nö
vényzet, mint a közvetlen környéken.5 

Terepbejáráson a légi fotón látható sáncároknak 
felszíni nyomát már nem találtam. A területen 2008 
tavaszán őszi vetés volt. Néhány helyen kisebb terep
lépcsőt megfigyeltem, ezeket bemértem GPS-el. Geodé
ziai felmérést már nem érdemes csinálni. 

Acsa, Csibaj, I: A halastó Ny-i partján emelkedő 
dombot korábban Czajlik Zoltán fotózta. 2008-ban a 
vetésben csak elmosódott, bizonytalan alakú foltok 
látszottak. 

Bag, Peres dűlő (Sáncok) (MRT 13/3 k. 3/25 lh.), 
I: A Czajlik Zoltán által már észlelt kettős árkot, amely 
a leló'hely nagy részét határolja, április végén fotóztam. , 
Ekkor a leló'hely E-i részén repce volt, amelyben nagyon 
szépen mutatkozott a két, egymással párhuzamos, kör
nyezeténél sötétebb sáv. A belső nagyjából ovális, a két 
külső vonal teljes kiterjedése bizonytalan. 

Bia, Papréti-dűlő (MRT 13/1k.1/26 lh.), B: 2008. 
április végén a bronzkori földvárnak csak a szántott 
része (a belső sáncárok teljesen, a külső árok részben) 
látszott. A környező őszi vetés nem mutatott jeleket. , 

Csévharaszt, Pusztacsév, I: A falutól EK-re, Puszta-
csév-dűló'ben az 1950-es években készült katonai légi 
fotókon egymás közelében két világos és sötét karika , 
figyelhető meg. Atmérőjük kb. 50 m lehet. Saját, 2007. 
május 14-én készült fotóimon vetésben szintén látszik 
a két karika. 2008-ban április végén újra fotóztam a te
rületet: az őszi vetésben az egykori árokra a búza sötét
zöld sávja utalt (2. kép). 

Terepbejáráskor a felszínen, fiatal őszi vetésben a 
fotók segítségével sem találtam meg a feltehetően árok
kal övezett kis dombokat. A dűlő DNy-i, a Gyáli csator-

5 MIKLÓS Zs.: Légi régészeti kutatások 2007-ben - Aerial archaeo
logical investigations in 2007. ln: Régészeti kutatások Magyaror
szágon - Archaeological lvestigations in Hungary 2007. Budapest 
2008, 145. 

Fejér county 
, 

Adony, Eles-hegy, I: I spotted the site during aerial 
prospecting. According to the surface finds, it could be 
an earthen fort: the hill had steep sides toward the val
ley and a trench and perhaps a rampart separated it 
from its continuation. The darker green colour of the 
autumn wheat marked a trench, while a lighter stripe 
indicated the supposed rampart. Field walking is neces
sary to determine the age and the exact function of the 
site. (Fig. 1) 

Pest county 
Acsa, Cselin-hegy (MRT vol. 13/3, site no. 1/1), B: 
According to certain opinions, the site dated by late 
Bronze Age finds was fortified. Its traces first appeared 
on the surface in the middle of May, 2007: an approxi
mately round, dark ring appeared in the ploughed field, 
which marked a trench. On the same territory, the 
vegetation appeared darker green on an approximately 
round surface in the photo taken in the mid dle of J une. 5 

During field walking, I could not find the surface 
traces of the trench that appeared in the aerial photo. 
Autumn crop covered the territory in the spring of 2008. 
Smaller terraces could be observed at a few spots, which 
I located with GPS. It is not worth making a geodetic 
survey any more. 

Acsa, Csibaj, I: Zoltán Czajlik had earlier taken 
photos of the hill rising on the W bank of the fishpond. 
In 2008, only vague discolourations of uncertain outlines 
appeared in the crop. 

Bag, Peres dűlő (Sáncok) (MRT vol. 13/3, site 
no. 3/25), I: I took photos of the double trench around 
the larger part of the site, which Zoltán Czajlik had al
ready spotted, in late April. At that t ime, rape was 
cultivated in the N part of the site, in which the two 
more-or-less parallel stripes clearly appeared in a 
darker colour than their environment. The interior is 
approximately oval, while the exact extent of the two 
exterior lines is uncertain. 

Bia, Papréti-dűlő (MRT vol. 13/1, site no. 1/26), 
B: Only th e ploughed part (the complete interior trench 
and a part of the exterior trench) could be seen from 
the Bronze Age earthen fort in late April, 2008. The 
surrounding autumn crop did not display marks. 

Csévharaszt, Pusztacsév, I: Two light and dark 
rings can be observed near each other in the military 
aerial photos taken in Pusztacsév-d űlő NE of the village 
in the 1950,s. Their diameters could measure about 
50 m. The two rings can also be seen in the crop in my 
photos taken on May 14, 2007. I took photos of the ter-

5 MIKLÓS Zs.: Légi régészeti kutatások 2007-ben - Aerial archaeolo
gical investigations in 2007. ln: Régészeti kutatások Magyarorszá
gon - Archaeological Investigations in Hungary 2007. Budapest 
2008, 145 
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, 
na (2. sz. főcsatorna) felé lejtő oldalán korábban Arpád-
kori leleteket találtam. 

Csővár, vár (MRT 13/2 k. 4/1 lh.), Kö: A bozótot 
a középkori vár csaknem teljes területén kiirtották. 
Ennek eredményeként felülró1 kibontakozott a vár teljes 
alaprajza. , 

A falutól ENy-ra emelkedő középkori vár tenger-
szint feletti magassága 332,9 m; D-i oldalán függó1eges 
sziklafal határolja. A bozót kiirtásának köszönhetően a 
terepbejárás során részletfotókat készíthettem a vár 
egyes részeiró1, és ellenőrizhettem a korábban - már 
bozótos környezetben - készített felmérést. Egyes he
lyeken kiegészíthettem a régebbi megfigyeléseket, 
máshol viszont a falak pusztulására utaló nyomokat 
kellett dokumentálnom. A pusztulási folyamatot sajnos 
meggyorsítja a bozótirtás is, hiszen most már semmi 
sem védi a falakat a hótól, fagytól. A legmagasabb fal
csonk állapota életveszélyes. 

Dömsöd, Leányvár, B: A Tekerős-patak mellett 
en1elkedő dombot három oldalról árok és sánc övezi. 
2008-ban július elején fotóztam a bronzkori földvárat. 
Ekkor a zöld kukorica különböző színárnyalatai jelezték 
az erődítést: a sáncárkokra a sötétebb zöld szín utalt. 

A geodéziai felmérést áprilisban készítettük el, 
mielőtt elvetették a kukoricát. A felszínen közepes 
mennyiségű volt a cserép, elég sok a megmunkáltnak 
látszó kő. Találtunk egy őrlőkövet is. A szántásban jól 
látszott a kettős árok, és - a talaj elszíneződése alapján 
- a lelónely széle is. 

Kakucs, Turján mögött, B: A Duna-Tisza főcsa
torna partján, a környezetébó1alig 1-2 m-rel kiemelkedő 
dombot a 2007. júniusi légi felvétel szerint árok övezi, 
ehhez csatlakozik K feló1 egy kissé alacsonyabb, patkó 
alakú rész. 

2008. április végén újra fotóztam a lelónelyet: ekkor 
inkább csak a földvár Ny-i részét lehetett megfigyelni: 
a sáncárokra a környezeténél sötétebb zöld sáv utalt. 
Július elején az érett búzában nemcsak a sáncárok sáv
ja, hanem azon kívül települési objektumok is mutat
koztak. , 

Aprilisban a terepbejáráson a felszínen, a vetésben 
az árkoknak már csak csekély nyoma volt megfigyelhető; 
közepes sűrűségben apróra tört bronzkori cserepeket 
gyűjtöttem. A geodéziai felmérést április elején készí
tettük el. 

Kartal, Kiskartal, I: A 2007. május 14-én készített 
légi fotón a dűlőút és a patak között kerek, sáncárokra 
utaló sáv látható a vetésben. 2008-ban újra fotóztam a 
területet: az őszi vetésben nagyjából kerek, világos sáv 
volt megfigyelhető. 

Terepbejáráskor a fotókon látható helyen egyértel
műen erődítésre utaló nyomokat nem találtam; való
színű, hogy természetes eredetű az a sáv, ami a felvéte
leken észlelhető. Leletet nem találtam. 

, 

, 
Kerepes, Kálvária (MRT 13/3 k. 15/5 lh.), A: Az 

Arpád-kori földvár és templom területe legelő. A lelóne-
lyet övező árok és sánc csak súrolófényben észlelhető. 

ritory in 2008 as well: the dark green stripe of the wheat 
marked the trench in the autumn crop. (Fig. 2) 

The knolls enclosed by the supposed trenches could 
not be found in the green autumn crop during field 
walking and even the photos did not help. At an earlier , 
date, 1 had found Arpádian period finds in the SW side 
of the field sloping toward the Gyál canal (main canal 
no. 2). 

Csővár, castle (MRT vol. 13/2, site no. 4/1), Kö: 
The bushes were cut out on nearly the entire territory 
of the medieval castle so the complete ground floor of 
the castle appeared from the air. 

The medieval castle stands NW of the village in an 
altitude of 332.9 m above sea level. It is bordered by a 
vertical rock face in the S. Thanks to the shrub clearing 
I could make detailed photos of the individual parts of 
the castle and could check the survey prepared earlier 
on the bushy territory. At certain places the former 
observations could be completed, while at other places 
traces of devastation had to be documented. Regrettably, 
the clearing of the bushes accelerated the destruction 
process as nothing protects the walls from the snow and 
the frost. The condition of the highest wall ruin is per
ilous. 

Dömsöd, Leányvár, B: A trench and a rampart 
enclose the hill on Tekerős streamlet on three sides. 1 
took photos of the Bronze Age earthen fort ín early 
J uly, 2008. Various shades of th e green maize outlined 
the fortification: a darker green colour marked the 
trench. 

The geodetic survey was prepared ín April before 
the sowing of the maize. A moderate quantity of shards 
and relatively many worked stones could be observed 
on the surface. We also found a quern. The double 
trench and, according to the discolouration of the soil, 
the edge of the site could be discerned ín the ploughed 
field. 

Kakucs, behind Turján, B: The low, only 1.2 m 
high knoll on the bank of the Danube-Tisza main canal 
was enclosed by a trench according to the aerial photo 
taken in June, 2007. A lower, horseshoe-shaped part is 
attached to it ín the E. 

1 photographed the site again ín late April, 2008: 
the W part of the earthen fort could be observed at that 
time: a green stripe darker than its environment marked 
the trench. The stripe of the trench and also settlement 
features appeared in the ripe wheat ín early July. 

ln April, only a slight trace of the trenches could be 
observed in th e crop during field walking. Small Bronze 
Age shards were distributed ín medium density on the 
surface. The geodetic survey was made ín early April. 

Kartal, Kiskartal, I: A round stripe, probably the 
trace of a trench can be seen in the crop between the 
dirt road and the streamlet ín the aerial photo taken on 
May 14, 2007. 1 photographed the territory again ín 
2008: a more-or-less round, light stripe can be observed 
in the autumn crop. 

133 
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Nagybörzsöny, Górhegy (MRT 13/2 k. 18/1 lh.) , 
B: Tavasszal fotóztam a bronzkori földvárat. Az egyko
ri erődítés már csak a K-i oldalon figyelhető meg, rövid 
szakaszon. A védett terület belseje fás, bozótos. A körü
lötte levő szántásban különböző foltok utalnak a külső 
településre, esetleg te1netkezésre. , 

Nagykáta, Jakab-rét (Nagykáta 24. lh.), B: Ujra 
fotóztam a lelónelyet (2007-ben érett búzában ovális, 
környezeténél világosabb sáv utalt a sáncárokra) . 2008. 
április végén a szántásban kerek, sötét sáv jelezte a 
sáncárkot (3. kép) . 

A Bíbicfészeki-ág D-i partján, a vizenyős Jakab-rét
bó1 néhány méterrel kiemelkedő domb tetején egykor 
háro1nszögelési pont állt (1 11,6 m), ezt a szántással 
szétrombolták. Terepbejárásomkor a felszínen, a simí
tózott szántásban az árok csak gyengén látszott. A lele
tek bronzkoriak. A lelónelyet 2008 tavaszán felmértük. 

Nagykőrös, Földvár, B: A bronzkori földvár terü
letén két tanya és kisebb-nagyobb, különböző módon 
1nűvelt parcella található. A 2008. július elején készült 
légi fotókon elsősorban a K-i oldalon látható az elszán
tott sáncárok, a növényzet elszíneződésének köszön
hetően . 

Pécel, Várhegy (MRT 13/3 k. 19/3 lh.), B: 
A bronzkori földvár területe parlag, amelyet a vaddisz
nók teljesen feltúrtak. Ilyen körülmények között a védett 
terület határai alig látszottak. A lakóterületet a domb 
folytatásától elválasztó árok nem mutatkozott - annak 
ellenére, hogy azt a területet rendszeresen művelik. 

Tápiószele, Tatárhányás, Sza: 2008. július elején 
fotóztam a szarmata kori sírhalmokat. 

Tápiószentmárton, Hatvani-hegy, B: A falu Ny-i 
szélén, a Tápió partján emelkedik a hatvani kultúrás 
földvár. Jelenleg szántás, búza, ill. szó1ő található rajta. 
Tetején egy ház áll. A domb a Tápió felé meredeken 
szakad le. A felszínen már nehezen észlelhető erődítés a 
2008. április végi fotókon szépen kibontakozott: a szán
tásban megfigyelhető a sáncárok sötét sávja, amely leka
nyarodik a folyó felé. Jól látható, hogy a dombba bevágott 
házak építésekor a földvárnak ezt a részét elpusztították. 

Az egykori sáncárok a folyamatos szántás n1iatt 
napjainkra erősen lekopott. Leletanyag a terepen első
sorban a Tápió feló1i részen volt gyűjthető. A geodéziai 
feln1érést május elején készítettük el. , 

Tinnye, Kisvár (MRT 13/1 k. 14/26 lh.), A : Az , 
Arpád-kori földvár erősen lekopott átvágása, ill. a sánc 
és árok március végén, a még meg nem újult legelőn 
alig látszott. 

Márciusban a terepbejárás során ellenőriztem a 
korábban elkészült felmérést. Jól látható, hogy az erő
dítés lekopása, pusztulása az utóbbi években felgyorsult 
a motorosok és kvadosok miatt. , 

Tura, Tököspart (MRT 13/3 k. 22/23 lh.) , A: Az , 
Arpád-kori Szentgyörgy falu több objektuma 1nutatko-
zott az érett búzában. 

Tura, Vajdarét (MRT 13/3 k. 22/ 14 lh.), B: A Tu
ra és Boldog határán elhelyezkedő bronzkori (hatvani kul-

During field walking, I could not find traces that 
evidently indicated fortification at the places identified 
in the photos. The stripe that could be observed in the 
photos was probably a natural phenomenon. No finds 
could be collected. 

Kerepes, Kálvária (MRT vol. 13/3, site no. 15/5), , , 
A: The territory of the Arpádian period earthen fort 
and church is a pasture. The trench and the rampart 
around the site could only be observed at incident light. 

Nagybörzsöny, Górhegy (MRT vol. 13/2, site no. 
18/1) , B: I photographed the Bronze Age earthen fort 
in the spring. The fortification can only be observed in 
a short stretch in the E. The interior of the listed terri
tory is covered with trees and bushes. Various discol
ourations mark the settlement, perhaps burials in the 
ploughed land around it. 

Nagykáta, Jakab-rét (site Nagykáta no. 24), B: I 
took again photos of the site (in 2007, an oval, lighter 
stripe 1narked the trench in the ripe wheat) . A round, 
dark stripe marked the trench in the ploughed field in 
late April, 2008. (Fig. 3) 

A triangulation point (111.6 m) used to stand on 
top of the knoll rising a few metres from the waterlogged 
Jakab-rét on the S bank of Bíbicfészeki branch, which 
was destroyed by ploughing. The trench could only 
vaguely be seen in the smoothed ploughing at the time 
of the field walking. The finds came from the Bronze 
Age. The site was surveyed in the spring of 2008. 

Nagykőrös , Földvár, B: Two farms and smaller 
and larger lots cultivated in various ways can be found 
on the territory of the Bronze Age earthen fort. ln the 
aerial photos taken in early J uly, the trench levelled by 
the plough could be discerned by the discolouration of 
the vegetation especially on the E side. 

Pécel, Várhegy (MRT vol. 13/3 , site no.19/3) , B: 
The territory of the Bronze Age earthen fort is unculti
vated, and boars had completely nuzzled it up so that 
the borders of the listed territory could barely be seen. 
The trench that separated the residential area from the 
continuation of the hill did not appear although this 
area was regularly cultivated. 

Tápiószele,Tatárhányás, Sza: I photographed the 
Sarmatian period tumuli in early July. 

Tápiószentmárton, Hatvani-hegy, B: The earth
en fort of the Hatvani culture rises on the bank ofTápió 
at the W edge of the village. To date, ploughed fields, 
wheat and vineyards can be found on it. A house stands 
on the hilltop. The hillside steeply slopes to the Tápió. 
The fortification, which can barely be seen on the sur
face, was clearly outlined in the photos taken in late 
April, 2008. The darker stripe of the trench could be 
seen in the ploughed field as it turned toward the river. 
It could also be observed that a part of the earthen fort 
had been destroyed at the construction of the houses 
cut into the hill. 

Continuous ploughing has strongly eroded the 
trench. Finds could be collected first of all in the area 
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túra) földvár területe a fotózás idején szántás volt. Ebben 
szépen kirajzolódott az egykori sáncárok sötétbarna sáv
ja, körülötte a széles világos sáv talán sáncra utal. 

Somogy megye 
Somogy n1egyében a K 72231. sz. OTKA-pályázat kere
tében végeztem légi felderítéseket és fotózásokat: első
sorban a Dráva mentén készítette1n felvételeket, illetve 
átrepülés közben Fejér, Tolna és Baranya megyében. 

Babócsa DK-i széle, l: A Rinya jobb partján, az 
ártérbó1 alig kiemelkedő dombon 2008. június végén az 
érett búzában egykori épületek nyomai látszottak. 

Barcs, vár, Tö: Fotóztam az egykori török palánk 
helyét és környékét. Sajnos, a beépítettség miatt csupán 
a Dráva egykori medrére lehet következtetni. , 

Bélavár, Szőlőhegy, l: A falutól E-ra emelkedő 
dombon többszörös átvágás látszik. Ennek kora, rendel
tetése csak további kutatással határozható meg. 

Drávaszentes Ny-i széle, l: Félig érett gabonában 
kettős árokkal övezett négyszögletes objektumot fotóz
tam. Az eddigi terepbejárás során leleteket nem talál
tunk. 

Kaposújlak, Várdomb, U, R, B: A 61. sz. út építé
sekor átvágott földvár többszörös árka-sánca jól látható 
volt 2008 tavaszán a szántásban, majd június végén a 
zöld kukoricában is ( 4. kép). , 

Péterhida, Pusztafalusi-dűlő, A: A Jankovich-, 
Bésán Dénes által n1ár bejárt kisméretű, Arpád-kori 
földvár árka szépen kirajzolódott a kaszáló területén 
(2008. májusban és június végén is). 

Péterhida, Gorica, l: A Pusztafalusi-díílőben álló 
földvár közelében, szintén kaszálón található a Gorica 
nevű don1b, amelyet esetleg egykor árok övezett. 

Tolna megye 
Decs, Ete, Kö: 2008. májusban a mezőváros középső 
részén őszi búza volt, itt a zöld szín különböző árnyala
tai jelezték az egyes házakat, házcsoportokat, utcákat. 
Sajnos, nagyon zavaró, hogy a vetőgép hibája miatt 
csíkos a vetés. A település K-i vége szántás, itt csak na
gyon halványan mutatkoztak az objektumok. 

Dombóvár, Gólyavár, Kö: 2008-ban a vár környé
kére gabonát vetettek, amely május közepén még nem 
mutatott jeleket, június végén pedig, bár már nagyrészt 
érett volt, de többnyire elfeküdt, ezért csak helyenként 
utalt a vár egykori részleteire. 

facing the Tápió. The geodetic survey was made in 
early May. 

Tinnye, Kisvár (MRT vol. 13/1, site no. 14/26), , 
A: The strongly eroded crosscutting, the rampart and , 
the trench of the Arpádian period earthen fort could 
barely be seen in the still barren pasture in la te March. 

ln March, l checked the former survey during field 
walking. lt could be observed that the erosion and the 
destruction of the fortification was accelerated by mo
torists and quad drivers. 

Tura, Tököspart (MRT vol. 13/3 site no. 22/23), , , 
A: Several features of the Arpádian period Szentgyörgy 
village appeared in the ripe wheat. 

Tura, Vajdarét (MRT vol. 13/3, site no. 22/14), 
B: The territory of the Bronze Age (Hatvani culture) 
earthen fort on the border of Tura and Boldog was 
ploughed when the photos were taken. The dark brown 
stripe of the trench was clearly outlined in it and a broad 
light stripe around it perhaps marked a rampart. 

Somogy county 
ln Somogy county, l carried out aerial prospecting and 
photography within the frames of OTKA competition 
no. K 72231: l took photos especially along the Dráva 
and also as were flying over Fejér, Tolna and Baranya 
counties. 

Babócsa SE edge, l: ln late June, 2008, traces of 
buildings could be seen in the ripe wheat on the small 
knoll in the right-side floodplain of the Rinya. 

Barcs, castle, Tö: l took photos of the location of 
the Turkish palisade and its environn1ent. Regrettably, 
there were too many buildings at the site and only the 
former bed of the Dráva could be observed. 

Bélavár, Szőlőhegy, l: A multiple crosscutting can 
be seen on the hill rising N of the village. Further inves
tigations are necessary to determine its age and function. 

Drávaszentes W edge, l: A quadrangular feature 
enclosed by a double trench was observed in the half
ripe crop. No finds were discovered during field walking. 

Kaposújlak, Várdomb, U, R, B: The multiple 
trench-and-ran1part of the earthen fort cut by road no. 
61 could be seen in the ploughed field in the spring of 
2008, and in the green maze in late June (Fig. 4) , 

Péterhida, Pusztafalusi-dűlő, A: The trench of , 
the small Arpádian period earthen fort, which Dénes 
Jankovich-Bésán had already checked with field walking, 
was clearly outlined on the territory of the meadow (in 
May and also in late June, 2008). 

Péterhida, Gorica, l: Gorica hill can be found in 
another meadow close to the earthen fort of Pusztafa
lusi-dűlő. Once it could be surrounded by a trench. 

Tolna county 
Decs, Ete, Kö: Autumn wheat grew in the centre of the 
market-town in May, 2008, in which the various shades 
of green marked the individual houses, the groups of 
houses and the streets. Regrettably, the crop was plan-
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ted in stripes because of a defective sowing-machine. 
The E edge of the settlement was a ploughed field in 
which the features only vaguely appeared. 

Dombóvár, Gólyavár, Kö: Crop was cultivated in 
the area of the castle in 2008. No marks appeared in it 
in the middle of May, while in late June, the mostly 
ripe crop laid flat and the details of the castle appeared 
only at a few places. 
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1. kép. Fig. 1: Adony, Éles-hegy (2008. április 2Li.; April 2Li, 2008) 

2. kép. Fig. 2: Csévharaszt, Pusztacsév (2008. április 2Li.; April 2Li, 2008) 
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3. kép. Fig. 3: Nagykáta, Jakab-rét (2008. április 24.; April 24, 2008) 

Li. kép, Fig. Li: Kaposújlak, Várdomb (2008. június 29.; June 29, 2008) 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

Rövid jelentések - Short reports 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

A jelentésekben előfordu ló korszakok jelkulcsai: 

.., 
0 

„ 
Oskor Prehistory 

Pa 
„ 
Oskőkor Pa!eolith Age 

Me Mezolitikum Mesolith Age 
u Újkőkor Neolith Age 
R Rézkor CopperAge 
B Bronzkor Bronze Age 
v Vaskor lron Age 
Szk Szkíta kor Scythian Age 
LT La Tene-kor La T ene Period 
Ró Római kor Romon Period 
Sza Római kori barbár Sarmathian Age 
N Népvándorlás kor Migration Period 
Ge Germán kor German Period 
A Avar kor Avarian Period 
Ka Karol ing-kor Karolingian Period 
H Honfoglalás kor Period of the 

( 7 (Jh C. A. D.) Hungarian Conquest 
Kö Középkor Middle Age 

; ; 

A Arpád-kor Arpadian Period 
Kk Késő középkor Late Middle Age 
Tö Török kor Turkish Period 
Kú Kora újkor Early Modern Age 
ú Újkor ModernAge 
I Ismeretlen kor Unknown Period 
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1. Aba , Bacsó-tanya 
(Fejér megye) Á 
Szabó Máté, a Pécsi Légirégészeti Téka kezelője hívta 
fel a figyelmemet egy 1996-ban készült légi felvételre, , 
amelyen félkörös záródású, körítőfallal övezett Arpád-, 
kori templom alaprajza látszik Abától EK-re. A kajtori 
tsz épületeitó1 (a volt Bacsó-tanyától) K-re, a Dinnyés-, 
Kajtori-csatorna K-i felén húzódó, ENy-DK irányú 
do1nbvonulaton ma barackos fekszik. 2008. januári 
terepszemlém szerint a templom kizárólag kövekbó1 
álló törmeléke kb. 30x20 m-es területen jelentkezett, 
embercsontot nen1 találtam és középkori kerámiából 
is mindössze egyet sikerült gyűjteni. Valószínű, hogy , 
olyan Arpád-kori faluról van szó, amely forrásokban 
nem szerepel, ezért névtelenül enyészett el. 

2. Abaújvár, református templom 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2008. október 17. és november 18. között ásatást vé
geztünk a templom hajójában. Négy kutatóárkot nyi-, 
tottunk. Elsőként a diadalívvel párhuzamosan E-D 
irányú árokban ismét feltártuk az 1998-ban már meg
talált, egybefüggően megmaradt téglapadlórészletet. 
A ten1plomhajó tengelyében, a meglevő kó1apburkolat 
mellett, K-Ny-i irányú kutatóárkot nyitottunk. Ennek 
eredményei alapján folytattuk a kutatást a hajó DNy-i és , 
EK-i sarkában. A feltárások során, mind a hajó Ny-i fala , 
mellett, mind a hajó DNy-i és EK-i sarkában megtaláltuk 
a korábbi , négyzetes szentélyű templom visszabontott 
alapfalait. A ma álló falak vonala követi a korábbiakét, 
részben ráépültek azokra. Az új ten1plon1 építésekor 
a diadalív helyét adottnak vették, és ahhoz képest 
bővítették a templom hajóját és szentélyét is minden 
irányban megközelító1eg 1-1 m-rel. A hajóban három 
helyen sikerült a szentély területén már megismert, 
a ma álló templomhoz tartozó, 15. századi téglapadló 
részleteit feltárni. Ez a padló, bár töredezett állapotban 
és változó habarcsminőséggel, az összes kutatóárokban, 
az elbontott falak fölött is megfigyelhető. A korábbi 
templom padlószintje még nem ismert, a töredékesen 
eló'kerülő, metszett oldalú padlótéglák tartozhattak 
hozzá. A templom területén csak a korábbi falak fölött 
találtunk érintetlen rétegsorokat, a falak vonalán belüli 
terület, a téglapadló szintje alatt, temetkezésekkel tel
jesen átforgatott. A hajó középső részén már a felszín 
közelében sírfoltok rajzolódtak ki. Ezeket a temetkezése
ket az idő rövidsége miatt nem bontottuk ki. A hajó ten
gelyében nyitott kutatóárok K-i szakaszán, a felszíntó1 
számított 1,2 m mélységben egy bolygatott temetkezés 
foltját, valamivel mélyebben pedig két, K-nek tájolt 
váz részletét tártuk fel. Az egyik váz n1ellett kis ezüst 
pántgyűrű darabjai kerültek elő. Figyelemre méltó a , 
hajó EK-i sarkában eló'került, csekély D-i eltéréssel K-nek 
tájolt váz részlete, melynek lábfejét a korábbi templon1 
diadalívfalának építésével elpusztították. A váz és a fal 

viszonya alapján feltételezhető, hogy a korábbi templom 
építése előtt már temető és templom működött ezen a 
területen. Az eló'került leletanyag fó1eg a 16-17. század
ra keltezhető mázas és festett kerámia, szögek, barna 
ablakszemtöredékek és egy darab, ablakszemek közé 
illeszkedő háromszögletű, zöld üveglapocska. A Ny-i 
hajófal közelében, kevert rétegbó1, Zsigmond király 1387 
és 1427 között, nagy réztartalmú ezüstbó1 vert parvusa 
került elő (MÉ 451. = CNH II. - 125A = H - 580.) . 

A templomhajó közepén, a még fel nem szedett 
kóburkolat elemei között másodlagos helyzetben, két, 
faragott oldalával lefelé fordított kó1apot találtunk. Az 
első egy négyszög alaprajzú, két szomszédos oldalán 
a lap vastagságának kétharmadát kitevő negyedkör 
homorulattal faragott. A másik két darabra törött, de 
hiánytalan sírkő, szélén körbefutó gótikus majuszkula 
felirattal. Ennek a még nem teljesen feloldott felirata a 
következő: hic est sepultus magnificus vir dominus pet
rus de prin„„„ante festum visitat[i]o[n]is anno domi[ni] 
14XXIIIo. A kétosztatú mérművel díszített képmező
ben Perényi-címer, felette csőrös sisak látható. A sírkő 
a templom építtetőjének feltételezett Perényi Péter 
országbíró (1378-1423) sírját fedte, aki 1394-tól volt 
birtokosa Abaújvárnak. A kő a templom 1806-1807. 
évi felújítása során kerülhetett a burkolat elemei közé. 

Az ásatás ered1nényei alapján a templom építéstör
ténete a következő: A templomdombon, egyelőre nagyon 
óvatosan, de feltételezhető egy valószínűleg templom , 
köré települt, Arpád-kori temető. A temetőre egyelőre 
csak egyetlen jel utal, a négyzetes szentélyzáródású 
te1nplom diadalívfala által vágott csontváz; temploma 
pedig kizárólag fel tételezés. A 13. sz. végén-14. sz. el ej én 
épülhetett a négyzetes szentélyzáródású templom. Nem 
sokkal azután, hogy Perényi Péter 1394-ben Zsigmond 
királytól adományba kapta Abaújvárt, lebontatta az 
akkor már elavult, esetleg rossz állapotban levő temp
lomot, majd belső terét egységesen, körülbelül 1 m-rel 
megnagyobbítva új templomot építtetett. Ez a te1nplom 
korszerű gótikus szentéllyel és ablakokkal épült, falait a 
szentélyben és a hajóban is díszesen kifestették. , 

MARKÓ AGNES SAROLTA - RÁCZ MIKLÓS 

3. Abony, Turjányos-dűlő 

(Pest megye) R 
2008. május közepétó1 június végéig folytattuk az abonyi 
agyagbánya területén a nyersanyag-kitermelés által 
veszélyeztetett lelónely megelőző régészeti feltárását. 
A területen már 2007-ben lehumuszoltuk és feltártuk 
az objektumok egy részét. Az idei évben a jelenlegi , 
bányatelek ENy-i sarkánál azoknak az objektumoknak 
a feltárását fejeztük be, amelyekre a 2007. év őszén 
idóniány miatt nem került sor. A munkálatok lezárásával 
a jelenlegi bányatelek területén a megelőző régészeti 
feltárások befejeződtek. 

Idén 14 régészeti objektumot tártunk fel. Az előző 
évek eredményei és a lehumuszolt területen a beásások 
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foltjainak elhelyezkedése egyértelműen bizonyította, 
hogy a jelenlegi bányatelek területén egykor létezett 
késő rézkor eleji településnek a szélét azonosíthattuk. 
Ezen a területen az objektumok túlnyomó többsége az 
átlagosan 2 m hosszú, 0,5 m széles, az alja felé szűkülő, 
egyes esetekben rendkívül mély beásások csoportjába 
tartozott. Az objektumok formája, településen belüli 
elhelyezkedésük, valamint az agyagos altalaj nedves
ségmegtartó képessége alapján úgy véljük, hogy ezek a 
beásások bőráru és textília előállításához használt állati és 
növényi alapanyagok előkészítésére szolgáló áztatógöd
rök lehettek. A jól azonosítható sorokban elhelyezkedő 
beásások között két alaptípust tudtunk n1egfigyelni. Az 
egyik típusba a hosszúkás, keskeny 1-1,5 m mélységű, 
aljuk felé szűkülő gödrök tartoztak, míg a másik típusba 
a szintén hosszúkás, aljuk felé szűkülő, azonban szélesebb 
és jóval mélyebb beásások sorolhatók. A második csoport 
gödreinek mélysége esetenként meghaladta a 2,5 m-t is. 
Mind a két típus betöltésébó1 szisztematikusan vettünk 
földmintát, remélhetó1eg a minták kémiai és egyéb tern1é
szettudományos vizsgálata rávilágit a két csoport objek
tumai között feltételezhető funkcionális különbözőségre. 

A 2008. évi felületen kibontottunk számos jól is
mert, méhkas alakú tárolóvermet is. A beásásokból 
viszonylag kevés, azonban a késő rézkor kezdetére, a 
protobolerázi időszakra jellen1ző leletanyag került elő. 
Az előző évek feltárási eredményeibó1 inarkánsan kiraj
zolódott, hogy a jellegzetes, nagy n1ennyiségű települési 
hulladékot tartahnazó beásások a leló'hely D-i oldalán, , 
illetve középvonalában helyezkednek el. Az ettó1 E-ra 
húzódó területen az objektumok túlnyon1ó többsége 
az e1nlített áztatógödrök típusába tartozott. Ez alapján 
feltételezhető volt, hogy ez a területrész a településen 
belül, a lakótértó1 elkülönülő, fó1eg a nyersanyagok elő
készítésének színtere lehetett. A speciális gödrök között 
n1egfigyelt tárolóvermek alapján feltételezhető, hogy 
egyes időszakokban ez a terület is a lakókörzet része volt. 

A leletanyag feldolgozás után a ceglédi Kossuth 
Múzeumba kerül. 

Munkatársak: Kovács Ferenc és Szécsényi Zoltán. 

4. Alsópáhok, Paptag 
(MRT 1. k. 1 /4 lh.) 

FÁBIÁN SZILVIA - SERLEG! GÁBOR 

(Zala megye) R, B, L T, Ró, A, Á 
Az Alsópáhok 462/ 1-3 hrsz. ingatlanokon tervezett 
termálhotel és gyógyfürdő építését megelőzően 2008. 
március 25. és április 19. között régészeti szakfelügye
letet, majd 2008. április 7-23. és május 13.-július 8. 
között inegelőző régészeti feltárást végeztünk. Ennek 
során összesen 248 objektum foltját rögzítettük, ebbó1 
228 bizonyult régészeti jelenségnek. , 

A leló11ely az E-D-i irányú Hévízdo1nb Ny-i lejtőjén, 
a Páhoki pataktól K-re eső részen 112 és 121 m ~özötti 
Balti szint feletti magasságon helyezkedik el, Alsópáhok 
és Hévíz települések határán. 

A 2007-2008-ban folytatott feltárások során sikerült 
beazonosítani az MRT 1. k. 1/ 4 sz. rón1ai telep és ten1ető, 
MRT 1/ 5 sz. késő népvándorlás kori telep, valamint 
MRT 1/ 6 sz. késő rézkori telep egyes részeit. A feltárás 
további fontos eredménye, hogy az MRT 1. k. 17 / 2 
számon tartott késő népvándorlás kori temető nyomát 
nem sikerült megtalálni, ami arra utal, hogy a temető , 
D-i határa inindenképpen a feltárásról E-ra, a Hévíz-, 
Alsópáhok közötti n1űút alatt vagy ettől E-ra húzódik. 

A most feltárt objektumok a mai járószinttó1 számí
tott 50-70 cm n1élységben löszös altalajban, a szántással 
zavart szubhumusz réteg alatt kerültek elő. 

A rézkorból (Balaton-Lasinja II-III kultúra, badeni 
kultúra) hulladékgödrök és egy temetkezés; a bronzkor
ból (halomsíros kultúra) hulladékgödrök; a vaskorból 
(La Téne kultúra, LT C2/ D1) hulladékgödrök és 2 kút; a 
római korból (Kr. u. 2-3. sz.) egy temetkezés; az avar kor
ból (7-8. sz.) hulladékgödrök, egy félig földbe n1élyített , 
ház és 4 kemence; az Arpád-korból csak hulladékgödrök. 

A hulladékgödrökből származó leletanyag leg
nagyobb része a késő bronzkor idejére, a halomsíros 
kultúra időszakára keltezhető (BD/ HA). A leló'helyen 
eló1<erült 2 kerek, több mint 4 m n1ély, a késő vaskor 
időszakára keltezhető (LTC2/D1) kút is. A kutakat a 
földbe ásták bele, fa- vagy gerendakonstrukciónak nem 
sikerült nyomát n1egfigyelni. A kutak betöltésébó1 na
gyon kevés kerámiaanyag került napvilágra. En1lítésre 
méltó, hogy az egyik kút alján egy gin1szarvas n1andi
bulájának töredékét és szarvának darabját is n1egtalál
tuk. A leló'helyen csak 1 félig földbe ásott, lekerekített 
téglalap alakú, a ház hossztengelyében 1-1 cölöplyukkal 
ellátott ágasfás-szelemenes tetőszerkezetű ház került 
elő, amely a ház betöltéséből előkerült leletanyag 
alapján az avar periódusra keltezhető. A feltárt nagyon 
rossz állapotban fennmaradt sütőkemencék szintén az 
avar időszakra keltezhetó'k. Az MRT 1. k. 1/4 számon a 
területen említett, terepbejáráson észlelt „római telep 
falainak kő- és téglaanyagát" nen1 sikerült inegtalálni. 

Temetkezésre utaló 1-1 objektun1ot a késő rézkor 
időszakából és a római korból sikerült megfigyelni. 

A késő rézkor időszakára keltezhető badeni kultúrá
hoz tartozó hulladékgödör alján (110 cm mélyen) került , 
elő a bal oldalára fektetett, n1egközelító1eg E-D tájolású, 
zsugorított, melléklet nélküli női csontváz. A hulladék
gödör aljára „dobott" test nagy valószín(íséggel a halotti 
áldozati kultusz egyik eleme. 

A római téglasírból kis számban állat- és embercson
tok valamint 2 kevéssé jellegzetes fazék szürke oldaltö
redéke került elő. A sír struktúráját, a fedés technikáját 
a rombolás miatt nem lehetett pontosan megállapítani. 
A téglasír oldalát a terültre jellemző „lapos kővel" vala
mint homokkővel, rakták ki és tegulával fedték. A római 
téglasír eló'kerülése nem meglepő, hiszen a 19. sz. máso
dik felében ezen a területen n1ár találtak egyet, melyet 
az akkor előkerült mázas korsó, karperec vala1nint Nagy 
Konstantin érmek a Kr. u. 4. századra kelteznek. 

HA v ASI BÁLINT 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

5. Babarc, Kápolna-dűlő 
(Baranya megye) L T, Ró, A 
2008 . október 31 . és szeptember 4. között régészeti 
feltárást végeztünk a B-106 jelű lelóbelyen: 7358 m2-en 
90 objektumot tártunk fel. A lelóbely K-i, erősen lejtős 
oldalán kelta telephez tartozó objektu1nok (különböző 
méretű gödrök), illetve háron1 keskeny, kb. 80 cm 
átmérőjű, trapéz keresztmetszetű árokszakasz került 
elő, inelyekben rón1ai kori téglatöredékeket találtunk. , 
Az egyik E-D irányú árokszakasz átvágott egy kelta 
gödröt. Egy gödör római kori kerámiát és ujjbehúzásos 
római kori téglatöredéket tartalmazott. , 

A feltárás középső részén egy E-D irányú, a Ny-i 
oldalon húzódó patakvölgybe benyíló függővölgy erózió 
által lemosott, erősen humuszos, sötét színű betöltését , 
bontottuk ki. A b emosódás vastagsága a feltárás E-i 
oldalán meghaladta a 2 m-t. A függővölgy betöltésébó1 
13 avar kori sír, köztük egy teljes lovas temetkezés, kelta 
telepobjektumok (gödrök és egy ház), valamint 3 kisebb, 
római kori kerámiát tartalmazó gödör került elő. 

A függővölgytó1 Ny-ra az ásatás széléig további kelta 
telepobjektumok (egy kis kemence, gödrök és további 
két, félig földbe mélyített ház) mutatkoztak. Az ere
detileg ásatásra kijelölt terület Ny-i, patakvölgybe eső 
részén mintegy 5 m szélességben az autópálya-építők 
már korábban talajcserét hajtottak végre, így ott feltárást 
nem tudtunk végezni. 

6. Baja , Vaskúti út 
(Bács-Kiskun megye) 1 

BERTÓK GÁBOR 

2008. november 5-én helyszíni szemlét tartottam a 
Vaskúti úti régészeti lelóbelyek pontosítása céljából. 

Baja 84. lelónely: A Vaskúti úttól Ny-ra lévő lelóbe
lyen Sultis László 2003 . november 11-én egy ismeretlen 
korú bolygatott csontvázas sír előkerülésének helyén 
végzett helyszínelést. A lelóbelyet GPS-szel bemértük. 
Jóval távolabb esik a tervezett homokbánya területétó1, 
a sír közvetlen környezete nincs veszélyeztetve. 

Baja 70. lelónely: A Kóbegyi Mihály által 1995. április 
28-án feltárt szarn1ata sír pontos lelóbelyét most sen1 
sikerült meghatározni. Az eddigi adatok birtokában a sír 
a tervezett hon1okbánya Ny-i határvonalához esik közel. 

Munkatárs: Sultis László műtárgyvédelmi asszisztens. 
v. SZÉKELY GYÖRGY 

7. Baks, Temetőpart 
(Csongrád megye) B 
2006 őszén a későbronzkori Gáva-kultúra lelóbelyén egy 
35 tárgyból álló, szétszántott bronzkincsre bukkantunk. 
A 2007-es évben az ELTE támogatásával 4 hetes hitele
sítő ásatást és fémkereső műszeres kutatást végeztünk 
a bronzkincs helyén és a késő bronzkori telep területén. 

2008-ban folytattuk a korábbi években megkez
dett műszeres felderítést a lelóbelyen. Márciusban és 

októberben összesen 3 napot töltöttünk a területen 
kutatással. A nyár folyamán az ide elvetett kukorica 
miatt nem tudtunk a területre lépni. A késő bronzkori 
település területén 149 bronztárgyat sikerült ebben az 
évadban gyűjtenünk. Az előkerült tárgyak mindegyike 
GPS n1űszerrel rögzített koordinátát kapott. A bronzle
letek kisebb részét ép eszközök, fegyverek és ékszerek, 
nagyobb hányadát pedig a legkülönbözó'bb tárgyak 
töredékei illetve fémnyersanyag és öntecsrögök alkotják. 

Munkánk az NKA 2731/ 0115 és OTKA T037315 
számú pályázatai által támogatott, a késő bronzkori 
bronzkincseket és a bronzdeponálás szokását kutató 
program része volt. 

Munkatársak: Nagy Nándor régész; Kalli András, 
Lamm Flóra, Novák Mariann, Paár Ferenc, Soós Eszter, 
Tóth Farkas Márton régészhallgatók; Bacskai István 
technikus. 

8. Balatonfüred, Balaton utca 
(Veszprém megye) Ró 

SZABÓ GÁBOR 

2008. augusztus 5-11. között lakóház építéséhez kapcso
lódóan, megelőző régészeti feltárást végeztünk, melynek 
során 190 m2-t, 7 objektumot tártunk fel. Közülük 4 
cölöplyuk, 2 árok és 1 gödör, beló1ük kora római kerá
miatöredékek, és állatcsont került elő. 

9. Balatongyörök, Köves-mező 
(Zala megye) R 

CSIRKE ÜRSOLYA 

2008. június 24- 28. között próbafeltárást végeztünk a , 
falutól Ny-ra, a temetőtó1 E-ra, a Köves-mezőn elterülő 
régészeti lelóbely középső részén; ivóvízvezeték építését , 
megelőzően . Az átkutatott 1044 m2 felület E-i részén 3 
objektum szétszántott alját sikerült dokumentálnunk, 
melyek az őskor (rézkor első fele, a késői lengyeli 
kultúra vagy Balaton-Lasinja kultúra) leletanyagát 
tartalmazták. A korábbi n1ezőgazdasági munkákkal 
bolygatott területen az előkerült objektumok szinte 
teljesen n1egsemmisültek, azokat csak rögzíteni tudtuk. 
A leletek közül kiemelkedik egy agyagkanál töredéke 
„ . „ „ 
es egy s1m1to. 

Az eddigi kutatások alapján a Köves-mező és a Zsölle
háttól délre nevű régészeti lelóbelyek összeérnek. 

A leletanyag a keszthelyi Balatoni Múzeum Régé
szeti Gyűjten1ényébe került. 

A geodéziai felmérést Fullár Zoltán régésztechnikus, 
egyete1ni hallgató végezete. 

MÉSZÁROS MELINDA 

1 0. Balatonszentgyörgy, Battyán i-disznólegelő 

(Somogy megye) B, Ró, A 
A lelóbelyen 1985-2000 között a kis-balatoni program 
keretén belül végzett kutatások során több ezer m2-en, 
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1353 objektumot tártunk fel. Most a lelónely K-i részén, 
a bronzkori és avar kori temetó'k folytatását (esetleges 
záródását) szerettük volna felderíteni. A 2008. évi fel
tárás során 540 m2-es felületen 45 objektumot, közöt
tük az urnamezó's kultúra 20 urnasírját tártuk fel. Két 
padmalyos, 9. századi, avar sír került eló', kiemelkedő 
lelet egy díszített agancs „sótartó„. A temetkezések 
mellett feltárt bronzkori és római kori telepobjektumok 
szerény leletanyagot szolgáltattak. A feltárás K-i részén 
a lelónely K-i szélét elértük, ebben az irányban sen1 a 
települések, sem a temetők nem folytatódnak. Az újabb 
bronzkori és avar sírok azonban azt jelzik, hogy mindkét , 
temető E-i irányban folytatódik, illetve folytatódhat. 

Munkatársak: Molnár István és Németh Péter Ger
gely régészek, Cserép Tamás ásatási technikus, An1brus 
Edit, Balla Krisztián és Nyári Zsolt rajzolók, Gál Zoltán 
adattáros. 

11. Balatonújlak, Felső-dűlő 
(Somogy megye) R 

HONTI SZILVIA 

2008. július 22-én a Marcali-Lák és Balatonújlak közötti 
gázvezeték fektetése közben végzett régészeti felügyelet 
során egy objektum került elő, egy nagyobb rézkori 
(badeni kultúra) gödör széle. Eredménytelen terepbejá
rást végeztünk az objektum környékén. A Felső-dűlőre 
bizonytalanul lokalizálható a római temető, de ennek 
nincs nyoma. Mivel a gázárok a terület K-i részét át
szelte, római leletek felbukkanására szán1ítottunk, de a 
gázárokban megfigyelhető volt egy jelentős lemosódás, 
lehet, hogy a temető mélyebben van. 

Munkatárs: Cserép Tamás és Nyári Zsolt. 
NÉMETH PÉTER GERGELY 

12. Balatonvilágos, Barackos utca 8. 
(Veszprém megye) Ró 
2008. március 10-12. között új lakóház építéséhez 
kapcsolódóan végeztünk próbafeltárást. A telek (Hrsz.: 
303/14) az egykori állami gazdaság területére esik, 
n1élyen alászántott a talaj . A felszínen szórvány kora 
római kerámiatöredékeket gyűjtöttünk. A feltárást 6 
kutatóárokkal végeztük, közülük négyben találtunk 
régészeti jelenséget: a 2. sz. árok Ny-i felében 80 cn1-nél 
egy hamus, szürkés vörös folt, korai római leletanyaggal. 
A 3-5. sz. árokban egy K-Ny-i irányú árok, korai rón1ai 
kerámiával és nagy mennyiségű állatcsonttal. Az 5. sz. 

, 
árok E-i sarkában három folt, szintén korai római (igaz 
kis mennyiségű) leletanyaggal. 

13. Balástya határa 
(Csongrád megye) Sza, Á 

CSIRKE ORSOLYA 

2008. március 31 . és április 11. között a település több 
pontján végeztünk megelőző feltárást a Városföld-Al-

győ között épülő gázszállító vezeték balástyai építési 
területén. , 

Felső Gajgonya (CSME 14. lh.): A munkaterületen 
mintegy 50-60 cin vastagságban távolítottuk el a hu-, 
muszt. Az E-D-i hossztengelyű, téglalap alakú szelvény 
nagysága 500 m2 volt. Közel egyenletes eloszlásban, , 
bár a szelvény E-i végének irányába n1egfigyelhető volt 
némi sűrűsödés, több objektum foltja bontakozott ki a 
sárga altalajon. 

Csak településre utaló jelenségek kerültek elő, 
végeredményben 50 objektun1: 35 gödör, 10 cölöplyuk, 
4 árok, illetve egy, talán épületnek tartható objektun1 
részlete is napvilágra került. Az 50 objektu1n többsége 
a szarmata korszakra datálható. Nén1ely objektun1ról 
datáló leletanyag hiányában nem dönthető el a pontos 
időrendi besorolás, de a feltárás összesítő képe alapján 
a szarmata településhez tartozhattak. 

A gödörobjektumok közül több méhkas alakú, de 
vannak ovális, illetve kör alakúak is. Az objektumok , 
közül jelentősnek tarthatjuk a terület EK-i sarkában 
elhelyezkedő kettős tagolású árkot, amely talán vízelve
zető funkciót töltött be. A szelvény Ny-i szelvényfala alá 
benyúlva helyezkedett el a 22. sz. objektun1, melynek 
valószínűleg csak kb. a felét tudtuk feltárni. Alakja, 
mérete és a benne lévő nagy mennyiségű leletanyag 
alapján valamilyen földbe mélyített építmény lehetett. 

H / 

Oszeszék határrész, Sóspál-halom mellett (CSME , 
17. lh.): A lelónely E-i részén mintegy 30-40 m hosszan 
az objektumok feltárása nem volt lehetséges a talajvíz 
miatt. A felső termőréteg vastagsága átlagosan 50-60 cm 
között váltakozott. Itt értük el a sárga, homokos altalajt. 
A feltárt szelvény nagysága 2019 m 2

. 

A feltárt 123 objektum két korszakhoz tartozott. Zö
mük a szar1nata korszakra datálható. Ebbó1 az időszakból 
megtaláltuk mind a település, mind a temető egy-egy 
részletét. A szar1nata időszakra datálható objektun1ok 
közel feléből (55-bó1) ne1n került elő korszakhatározó 
leletanyag, de a feltárás összesítő képe alapján ehhez az 
időszakhoz tartozhattak. A vizsgált jelenségek zöme ( 68) 
gödör volt, de viszonylag sok cölöphely (22), 16 árok
szakasz, illetve egy, talán épületnek tartható objektun1 
részlete is napvilágra került. A települési objektun1ok 
többsége gabonatároló gödör, an1elyek közül több méh
kas alakú, de voltak ovális, illetve kör alakúak is. 

A legváratlanabb egy szarn1ata temetőrészlet el61<e
rülése volt a lelónely D-i részén. Öt biztosan sírnak n1ond
ható objektum került elő ezen a részen, de ezenkívül 3-4 , 
viszonylag nagy1néretű, DK-ENy-i tájolású gödörr61 is 
feltehető, hogy sírgödrök lehettek. Az 5 sír közül csupán 
2 tartaln1azott ép csontvázat. E két sír n1indegyikében , 
1-1 D-E-i tájolású női csontváz feküdt. Mellettük n1el-
lékletként fülbevaló, fibula, karperec, gyöngy és edény 
volt. A 122. sz. sírhoz tartozhatott a 23. sz. kerítő árok 
is. Magának a 122. sírnak a gödrét bolygatta a 106. sz. , 
Arpád-kori árok, an1ely a csontvázat szerencsére nem 
érte el. Ugyanez az árok viszont megbolygatta a 123. 
sírt, ahonnan csak egy koponya került elő. A 109. sz. sír 

144 
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szarmata kori rablás nyomát mutatta. A legérdekesebb , 
a 25. sz. sír volt, ahonnan egy D-E-i tájolású, fej nélküli, 
erősen zsugorított csontváz került elő. Az öt sír helyzete 
alapján a temető valószínűleg folytatódik a Vilmaszállási
csatornához közeli dombhát gerincén K-Ny-i irányba. , 

Az Arpád-kori településobjektumok (5 gödör és 
5 árok) a lelóbely D-i részében bolygatták a szarmata 
jelenségeket. 

P ALUCH TIBOR 

1 Li. Balástya határa 
(Csongrád megye) B, Sza, Á, Kú, 1 
A MOL gázszállító-vezeték által érintett lelóbelyeken 
dolgoztunk 2008 márciusában. , 

Gajgonya (CSME 15. lh.): A lelóbely a gázszállító-ve-, , 
zeték E-i nyomvonalán, Balástya határának EK-i részén, a 
Felső-Gajgonya határrészben található. A Gajgonyai-csa
toma vonalától DNy-ra egy partos rész húzódik, amelyen , 
a korábbi terepbejárások során szórványosan Arpád-kori 
és késő középkori-kora újkori felszíni településnyomok , 
kerültek elő. A vezeték a lelónelyet közel E-D-irányban 
vágta. A megelőző régészeti feltárás a vezeték tengely
ében egy 50 m hosszú, és 5 m széles szelvényben történt 
március 18-21. között. A feltárás során 8 objektumot 
dokumentáltunk (4 cölöplyuk, 2 árok, 2 gödör). A legtöbb 
objektum .sekély, csak ritkán mélyült le a felső homok
réteg alatt húzódó fekete humuszos altalajig. A 250 m2 

nagyságú területen található objektumokból előkerült le
letanyag megerősíti a korábbi terepbejárások eredményét. , 
Egy gödörbó1 Arpád-kori és egy árokból kora újkori kerá-
mia került elő. A többi jelenség kora ismeretlen maradt. , 

CSME 16. lh.: A lelóbely Balástya D-i határában, az 
E5 út Ny-i oldalán, a Kovács István-tanyától 200 m-re , 
KEK-re található. A lelóbelyen a korábbi évek terep-, 
bejárásai bronzkori, szarmata és Arpád-kori felszíni 
településnyomokat jeleztek. A vezeték nyomvonalán 
található 300 m hosszú és 5 m széles szelvény megelőző 

feltárását március 18-26. között végeztük. Az 1500 m2 

nagyságú terület gépi humuszolása után 25 objektum 
foltja bontakozott ki, ebbó116 gödör volt. A nagyméretű 
kerekded vagy ovális alakú gödrök a szelvény közép
ső harmadában sűrűsödtek. Ezek a 3-4 m átmérőjű 
objektumok agyagnyerő helyek lehettek. A legtöbb 
itt található gödör bontását megnehezítette a feltörő 
talajvíz. Megfigyeltünk továbbá 4 cölöphelyet, és 5 árkot , 
is. Az árkok többsége EK-DNy-i irányban keresztezte a 
szelvényünket, vagyis a magasabb területeket kötötte 
össze az alacsonyabb részekkel. Az előkerült leletanyag, 
amelyben a kerámia és az állatcsont közel egyenlő 
arányban volt jelen, meglehetősen töredékes. A korábbi 
terepbejárás során jelzett korok mind képviseltették ma
gukat, bár a legtöbb objektum korát a lelethiány, vagy a 
lelet jellege miatt eldönteni nem tudtuk. Az elsődleges 
vizsgálat alapján a kerámiával datálható objektumok kö-, 
zött szarmata és Arpád-kori jelenségek biztosan vannak. 
Több objektum kora ismeretlen. A leletek között több 

korongolt, és kézzel formált kerámia is található. Egy , 
Arpád-kori árokban vaskés töredékét leltük. 

A leletek a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményébe 
kerültek. 

Munkatársak: Benedek András, Nagy Norbert. 
PóPITY DÁNIEL 

15. Balástya, CSMÉ 18.-CSMD 1. le lőhely 
(Csongrád megye) Sza, Á 
A Pusztaszer-Balástya közötti MOL stratégiai gáztározó 
e két lelóbelyén 2008. március 25. és április 4. között 
megelőző feltárást végeztünk (1806 m2). Az 5 m széles és 
370 m hosszú nyomvonal területén és annak környékén , 
a korábbi terepbejárások szarmata és Arpád-kori telepre 
utaló leleteket eredményeztek. A kitűzött területen a , 
nyomvonal E-i és középső részén 40 cm, a nyomvonal 
D-i részén 80-90 cm vastag homokos réteget termeltünk 
le. A fekete kötött homokos talajon 30 objektum foltja 
rajzolódott ki. Az objektumok közül 1 ház, 1 szabadtéri 
kemence, 20 gödör, 5 árok és 8 cölöplyuk. A bizonytalan 
korú cölöplyukak közül négy egy 150x150 cm-es, szög
letes alakú felszín feletti építmény sarkaiban, a többi 
párosan vagy magányosan jelentkezett. 

A szarmata objektumok nagyobb részét kerek alakú, 
ívelten szűkülő falú, 20-100 cm mély gödrök, kisebb 
részét keskeny vízelvezető árkok alkották. A nyomvonal , 
középső részétó1 E-ra szögletes alakú, félig földbe mélyí-
tett, 12,6 m2 alapterületű ház került felszínre, melynek 
ÉK-i, DNy-i sarkában, illetve a közepén (a ház átlójában) , 
egy-egy cölöplyukat bontottunk ki. A nyomvonal E-i 
szélétó1 D-re kb. 35 m-re egy nagyméretű, ovális alakú 
gödör közepén kemencemaradványt találtunk. A gödröt 
barna homokkal, majd világosszürke agyaggal töltötték 
fel és erre építették a kemencét. A mezőgazdasági mun
kák pusztítása miatt csak a 120x135 cm-es sütőfelületet 
találtuk meg, mely alatt szürke korongolt edénytöre
dékekbó1 álló réteget figyeltünk meg. A leletanyagot a 
kézzel formált fazéktöredékek mellett korongolt szürke 
hombárhoz, duzzadt- és behúzott peremű tálakhoz, 
bikónikus testű edényekhez tartozó töredékek alkot
ták. Egy gödörbó1 római üvegpohár-töredék, a házból 
üveggyöngy került felszínre. Az egyik gödörben az 
állatcsontok mellett emberi állkapocs feküdt. , 

Az Arpád-kori sekély, kerek vagy szabálytalan alakú , 
gödrök és vízelvezető vagy kerítő árkok a nyomvonal E-i 
szélétó1 D-re,50 és 100 m-re jelentkeztek. Betöltésükbó1 
kevés mennyiségű leletanyag (bogrács perem-, fazék 
oldaltöredéke) került elő. 

16. Balástya, CSMÉ 19. l előhe ly 
(Csongrád megye) 1 

G ULYÁS GYÖNGYI 

A lelóbely Balástyától D-re, az E5 autóúttal párhuza
mosan futó nyomvonalterületen, a Szél G.-tanyától , 
EK-re található. Az első objektumokra utaló nyomok a 
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régészeti felügyelet során, a gázcső fektetését megelőző 
humuszoláskor kerültek elő. A 2008. szeptember 11-én 
feltárt 35 m hosszú, 5 m széles nyomvonalszakaszon 2 
régészeti objektum foltja rajzolódott ki, melyek közül 
egyik sem tartalmazott datáló leletanyagot. 

Munkatársak: Bene Zsuzsanna és Bizinger Krisztián 
régész technikusok. 

Sz. W1LHELM GÁBOR 

17. Balkány, Madár László gyümölcsöse 
// 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0 
2008. május 5-én a MOL gázvezeték nyomvonalának 
Balkány hoz tartozó 7. lelónelyén végzett feltárásunk 
során, a közelben földmunkát végző Madár László 
bronzfokosok eló'kerüléséró1 számolt be. 

Kérdéseinkre elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt 
a gyümölcsösében, az öreg aln1afák kihúzása utáni 
szántáskor találta a tárgyakat. Két különböző, ellentett 
élű rézcsákány töredékeinek bizonyultak. Másnap 
fémdetektorral átfésültük a helyszínt, és egy újabb 
csákánytöredéket találtunk. Május 7-én újabb szemlét 
tartottunk, újabb leletek azonban már nem kerültek elő. 

A csákányok kivétel nélkül rongáltak, és úgy tűnik, 
hogy a sérülések zöme (eltekintve a találó „anyagvizsgá
ló" karcolásaitól) korabeli lehet. Számukból egy rézkori 
depóra következtethetünk, m elynek egyes (összes?) 
darabjait az almafa kihúzása hozta a felszínre. 

Munkatársak: Bacskai István (KÖSZ), Bocz Péter 
régésztechnikus QAM). 

18. Balkány, Kenderes 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U 

P INTYE GÁBOR 

MOL 6. Zh.: A 2007. évi terepbejáráskor bronzkori és 
szarmata településnyomokat azonosítottunk. A 2008-
ban végzett feltárás során mindössze egy nagyméretű 
kutat és a vele szuperpozícióban álló cölöplyukat talál
tunk. A néhány kopott őskori (neolit?) cserép, állatcsont 
és faszénrög a kútból származott. 

MOL 7. lh. (Kenderes K-i oldal): A 2007-ben végzett 
terepb ejárás alapján bronzkori és szarmata település 
maradványaira számítottunk a területen. A Beregda
róc-Hajdúszob oszló gázvezeték építését megelőző, 

2008 májusában végzett ásatás során egyetlen régészeti 
objektumot - feltehetó1eg egy „sírkutat" - találtunk az 5 
n1 széles feltárható sávban. Ebbó1, illetve a környékéró1 
kevés őskori (talán neolit?) cserepet gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Bocz Péter régésztechnikus, Tóbiás 
Gábor rajzoló. 

19. Baracs, Kokasdi-ér partja 
(Fejér megye) Ró, A?, Á 

PINTYE GÁBOR 

2008. n1ájus 28. és október 30. között régészeti kutatá-

sokat végeztünk az M6 autópálya F 18 jelű lelónelyén. 
A humuszolás során egy igen intenzív, helyenként 
kétrétegű római kori település (római kori bennszülött 
és római kori provinciális), valamint egy kora középkori , 
(minden valószínűség szerint kora Arpád-kori vagy 
késő avar) település nyomai kerültek elő. A Középkori 
település a bennszülött telep DK-i széle fölött terül el, 
önálló, 3. rétegként. 

A ku tatott mintegy 1 ha területen egy római kori 
(Kr. u. 1- 3. sz.) bennszülött település részleteit, egy 3. 
századi villatelephez tartozó kőépület maradványait, , 
valamint egy késő avar kori, esetleg kora Arpád-kori tele-
pülés részleteit tártuk fel. A római kori település esetleg 
a markomann háborúk idején zárult, de égésréteg vagy 
más, kézzel fogható bizonyíték nem került elő, „csak" a 
kőépület által adott relatív kronológiai adat támogatja a 
feltevést. A villatelephez tarozó kőéplet felmenő falait 
csak egy helyen találtuk és általában jellemző volt, hogy 
a falakat - az alpozást is beleértve - kiszedték. 

A lelónely minden irányban - beleértve a Kokasdi
ér oldalát is - tovább terjed. 

20. Baracs, római tábor 
(Fejér megye) Ró 

K OVÁCS LORÁND ÜLIVÉR 

2008. június 30. és július 11. között folytattuk a baracsi 
római katonai tábor (Annamatia) feltárásának 10. ása
tási kampányát a PPKE BTK és az In tercisa Múzeum 
közös munkájának keretében. Az idei ásatás során a 
tábor Ny-i táborfalánál a két éve megtalált késő római 
belső épület feltárását folytattuk. A kéthetes ásatás alatt 
két szelvény (XIV-XV. sz.) feltárására nyílt lehetősé
günk. Az ásatás so;rán kiderült, hogy a 19. századi szó1ő 
rigolírozás a tábor ezen részét is érintette, amelynek 
során a kőperiódus minden belső szintjét megsemmi
sítették (kb. 1 m mélységig) . Sikerült az épület falainak 
alapozását megfigyelni, am ely alapj án a táborfallal 
párhuzamos épület kétosztatú, 8,6 m széles volt. Négy 
h elyiséget tártunk fel eddig (4,1x3,7, illetve 4 ,5x3,7 
m belső mérettel) , eló'került a tavalyi szelvényben ki-, 
szedett D-i zárófal, de az épület E-i irányban is tovább 
folytatódott. Alaprajzi elrendezése alapján legénységi 
barakként azonosítható. Zárófalai 0,7 m, míg osztófalai 
0,45-0,5 m szélesek voltak. Az alapozás agyagba rakott 
kövekbó1 és tegulákból (néh a laterekből) állt, de több 
őrló'kő is eló'került innen. A felmenő falak vályogból 
lehettek. Az osztófalak szinte mindenhol csak vízszin
tesen lerakott két egymás melletti tegulasorból álltak, 
innen egy COH VII BR bélyeg került elő. A korábbi 
épület igen vastag planírozási rétege megfigyelhető 
volt az alapozás mellett és alatt is. Ebbó1 a rétegbó1 
Philippus Arabs viminaciumi veret került elő. Az épület 
falait vagy teljesen kiszedték, míg a késó'bbi épület idén , 
feltárt E-D-i osztófalát utóbbira alapozták rá. Ezzel a 
korábbi épülettel haladt párhuzamosan a 3,6 m széles, 
tavaly megfigyelt via sagularis. Az épület alatt a palánk-
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periódusok négyzetes alaprajzú lakógödre, egy korábbi 
faépület égett gerendalenyo1natai kerültek elő. 

Az ásatáson a PPKE BTK történelem és klasszika
filológia szakos hallgatói vettek részt. 

Kov Ács PÉTER 

21. Baracs, Szitányi-dűlő 

(1-ejér megye) R, B, L T, A, Kk, Kú 
2008. szeptember 26. és november 28. között végeztük 
cl az M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti 
szakaszára eső leló'hely (F-19 lh.) megelőző régészeti 
f'c ltárását. Az előzetes terepbejárások során a területen 
egy kelta kori települést lokalizáltak. 

Az ásatás megkezdése előtt a leló'hely területén, de 
főként az autópálya nyomvonalán kívül egy híd pró
bacölöpének megelőző régészeti feltárását végeztük el: 
összesen 403 m2-en. Nyolc objektum került elő, 1 badeni, 
illetve 2 bronzkori gödör, 2 kelta ház, 1 recens gödör 
korát lehetett pontosan meghatározni, a többi jelenség 
is az őskorra tehető. 

Az egyik háznak bár csak a fele esett a feltárt te
rületre, különlegességét az adja, hogy a ház padlóján 5 
darab, egy kupacban lévő szövőszéknehezéket tártunk 
fel. A késóbb eló1<erült házakhoz hasonlóan az objektum 
alján egy padlót találtunk. 

A nyomvonalba eső leló'hely humuszolását DK-i 
sarkában kezdtük meg, innen egy kb. 10 m széles sáv-, 
ban mentünk végig a terület E-i határáig. A leló'helyet , 
továbbiakban E-D-i sávonként, a kisajátítási határig 
humuszoltuk tovább, összesen 9454 m 2-en. Régészeti 
jelenségeket 4455 m2-en figyeltünk meg, az objektumok , 
a leló'hely E-i végének a közelében csoportosultak. 

A nyomvonalban 72 objektumot tártunk fel. A leg
korábbi korszak a badeni kultúrához köthető, egy gödör 
képviselte ezt a korszakot. A bronzkorhoz köthető n1ég 
egy gödör, a többi őskori objektum esetében nem tud
tunk pontosabb keltezést megadni. 

A következő fázis a késő kelta korszakra tehető, 
esetleg belenyúlik már a római császárkorba, összesen 
32 objektu1not tártunk fel ebbó1 az időszakból. F6ként 
házak (esetleg egy-két n1űhely) kerültek elő. Közös jel
lemzőjük, hogy az aljukon padló található, a felépítmény 
cölöplyukai vagy a két rövidebb fal közepén, vagy az 
egyik rövidebb fal és az épület közepén helyezkedtek 
cl. Egyik épületben sem találtunk tüzelóberendezést, 
egyetlen kivétellel viszont ennek az objektun1nak a 
pontos funkcióját nem sikerült tisztáznunk. A kelta , 
korra keltezhető a terület E-i végénél előkerült kút is, 
kevés gödör is színesíti a képet. A leletanyagban nagy 
arányban található grafitos kerámia, az edények erősen 
profiláltak, többségében gyorskorongon készültek, de 
előfordul díszítetlen, seprűdíszes kerámia is. 

Az avar korszakban ezen a helyen egy ten1ető (10 sír) 
és egy kisebb település (31 objektum) feküdt. A telepü
lés négyszögletes házakból állt, a tartószerkezetet az épü 
letek rövidebb oldalainak közepén feltárt cölöplyukak 

alapján egy ágas-fás rendszerbe illeszthetjük. Fűtésre és 
sütésre a sarokban feltárt kis1néretű kemencék utaltak, 
néhány esetben ezeket kó'bó1 építették fel, az alapanya
got a közeli, római kori maradványokból szerezhették 
be. Beló1ük hullámvonaldíszes kerán1ia és sütó'harang 
került elő. A temetóben a sírok Ny-K-i tájolásúak voltak, 
többségük melléklet nélküli. A keltezést a sírszerkezetre 
tett megfigyelések és egy csont tűtartó alapján lehetett 
megállapítani. 

A temető legkésóbbi régészeti korszakához tartozik 
egy ház, mely a késő középkor-kora újkor határára kel
tezhető, valószíníí még a török betörés előtt használták. 
A ház háron1osztatú, egy rámpán lehetett lejutni a belse
jébe. A középső helyiségben három tlízhelyet találtunk, 
egyik platnijában a közelben lévő római erőd bélyeges 
teguláit is beleépítették. Az objektumból festett kerámia, 
egy vaskolomp és egy faragott csont került elő. A leló'hely
ró19 objektum került elő, 12 objektum keltezése kérdéses. 

22. Battonya, Landesmann-dűlő 

(Békés megye) B, Á 

Kiss CSABA KÁLMÁN 

2008. április 23-án helyszíni szemlét végeztünk a Maros 
hordalékkúpjain található bronzkori földvárak területén. , 

A Május 1 TSz-nél indultunk E-nak. A térképen 
jelölt dlílő egyszer csak eltlínt. A rajzon „új dűlő" né
ven futó dűlő merőleges arra, an1elyen bementünk. 
I tt párhuzamos csatornák vannak, a „Battonyai nagy 
csatorna" és a „4. mellékág" csatorna között van a sánc. 
Belső ívénél a Kollár-tanya romjai látszottak. Az „új 
dűlő" környékén, a belső sáncig igen sok bronzkori 
edénytöredék fordult elő, n1íg a belső sánc környékén , 
néhány Arpád-kori edénytöredéket találtunk. A sánc 
a légi fotón jól látszott, míg a terepen alig. A területen 
kicsi napraforgó volt, jó látási viszonyok uralkodtak. 
A földvár K-i sávjában jártunk csak. 

Munkatárs: Lichtenstein László. 

23. Báta, Öreg-hegy 
(Tolna megye) B, L T 

RózsA ZOLTÁN 

A 19. sz. óta ismertleló'helyen 2008. n1ájus 6-16. között 
végeztünk négyzethálós leletgyűjtést, magnetométeres 
geofizikai felmérést és szondázó ásatást. A kutatást az 
OTKA NK 68824-es pályázat tán1ogatta. Célunk a fel
színi leletek alapján igen jelentős késő kelta településen 
vaskori objektun1ok azonosítása volt. A kutatásra a 
nagyrészt művelt szó1őparcellákból álló, legfelső öreg
hegyi plató déli részén, egy parlagon álló területen került 
sor. A négyzethálós leletgylíjtés és a inagnetométeres 
geofizikai feln1érés alapján kijelölt 4x3 m-es szondában 
az egykori szó1őtelepítést megelőző rigolírozás miatt 
n1indössze egyetlen vaskori gödröt tudtunk n1egfigyelni. 
A feltárást a ho1nogén késő bronzkori rétegeket elérve 
abbah agytuk. 

1~7 
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Munkatársak: Czövek Attila, Rupnik László, Szöllősi 
Szilvia, Holl Balázs és Puszta Sándor. Az ásatáson részt , 
vettek Bózsa Anikó, Schneider Agnes és Tóth Farkas 
Márton régészhallgatók (ELTE-BTK Régészettudományi 
Intézet). 

CZAJLIK ZOLTÁN 

2Li. Bátaszék, Kálvária 
(Tolna megye) R, B, L T, Ró, Á 
Az 56. sz. út tervezett ívkorrekciója iniatt inegelőző fel
tárást végeztünk két ásatási idényben 2007. augusztus 
6. és 2008. február 28„ ill. 2008. június 11-25. között, 
melynek eredményeképpen 27 698 m2-en 1348 objek
tumot azonosítottunk. 

A leló11elyen feltárt legkorábbi objektumok (gödrök 
és kutak) a rézkorra keltezhetők, és szinte kivétel nélkül a 
lelónely legalacsonyabban fekvő, ma már vizenyős terüle
tén, illetve annak közvetlen környezetében helyezkedtek 
el. A geológiai vizsgálatok alapján ez a vizenyős terület 
egy lefűződött holtágból jött létre és a rézkort leszámítva 
mindig posványos, vizenyős terület volt, bár nem egyfor
ma mértékben. Az ásatási területen több helyütt szór
ványként középső bronzkori kerámiatöredékek kerültek 
elő (seprűdíszes és mészbetétes edénytöredékek), míg a 
lelóbely déli részén egy későbronzkori (halo1nsíros kultúra), 
szórt szerkezetű, falusias település képe bontakozott ki. 

Gyakorlatilag a teljes felületen végighúzódott egy 
római kori kelta település földfelszínre épített, oszlopos 
szerkezetlí és félig földbe n1élyített alapú épületekbó1 
(veremházak), különböző rendeltetéslí gödrökbó1, ke-, 
mencékből és kutakból álló részlete, an1elyet E-ról egy 
ma is meglévő vízfolyás határolt. A település kialakulása 
a római kor szárazabb klímájának köszönhető. Az ásatás 
során sikerült azonosítani a település központi zónáját. 
A római kori objektun1okból ép és töredékes agyagedé
nyek, csonteszközök, őrlőkőtöredékek és fémtárgyak 
(ékszerek és eszközök) láttak napvilágot. A rendkívül 
nagyszámú kerámia-leletanyagban nagyon sok olyan 
fazék és n1ély tál található, amely n1agán viseli a ko
rábbi időszak edénykészítési és díszítési sajátosságait: 
duzzadt peren1kialakítás, grafit felhasználása, seprűzés. 
Mindezek után a Kr. u. 1-2. századi keltezést tartjuk 
elfogadhatónak, hozzátéve, hogy a település n1egélhette 
a 4. századot is (egy Constantinus dinasztia korából való 
érme került elő az egyik épület betöltésébó1). , 

A leló11ely D-i, legmagasabban fekvő részén Arpád-
kori falusias település nyon1ait azonosítottuk, melynek 
viszonya még nem tisztázott a közelben fekvő Cikádori 
Apátsággal. 

Munkatársak: Cséki Andrea, Herendi Orsolya, 
Majerik Vera, Nicklas Larsson és Zandler Krisztián 
régészek; Bárdos Nándor, Borbély Zsuzsanna, Farkas 
Gábor, I-Iatos János, Kékegyi Dorottya, Melis Eszter, 
Purtzl Bernadett, Szabó Don1án, Rácz Viktória és Víg 
Anita régésztechnikusok. 

MAGYAR ZSOLT - CzrrRA SzABOLCS 

2 5. Bedegkér, Alsó-Halastó-dű lő 

(Somogy megye) Kö 
A lelóbelyró1 1996-ban készített légi felvételeket Otto 
Braasch, de az azonosítás nehézségei miatt csak most 
ismerhettük meg a pontos koordinátákat. A Pécsi Lé
girégészeti Tékában őrzött képeken egy nagy sírszámú 
soros temető, nagyméretlí gödrök nyoma és egy világos 
folt - a templom maradványai - láthatók. A lelóbely , 
Bedegkértó1D-re,1 ,5 kin-re egy E felé lejtő, két oldalról 
forrásokkal övezett domboldalon található és a közép
kori Bedeg újkori leírásokból is ismert templomát jelöli. , 
A templom tájolása DNy-EK, hossza kb. 15 n1, szélessége 
7-7,5 m, falvastagsága 1 m körüli, szentélye poligonális 
záródásúnak tűnik. Az épület körüli temetóoó1 250-300 
sír azonosítható, de további temetkezéseket jeleznek a 
nagyobb méretű, sötét elszíneződések. A légi fotó alap
ján nem lehet eldönteni, hogy a képen elkülöníthető 
sírfoltok a templo1n körüli temetónöz vagy egy a te1np
lomnál korábbi, soros ten1etónöz tartoznak. 2008. de
cember 2-án végzett terep bejárásunk szerint az épület és 
a templom körüli temető helyét apróra tört, vörös színlí 
téglák és habarcsdarabok, néhány nagyobb mészkődarab 

és apróra tört embercsontok jelezték. A lelónely egyik , 
határát a do1nboldal E-i irányban meredek leszakadása 
jelöli, ez a légi fotón azonosított temető szélével egy
bevág. Kerámia nen1 került elő, a templon1hoz tartozó 
település azonosítását pedig a felszínen hagyott kukorica 
nem tette lehetővé. 

K. NÉMETH ANDRÁS - SZABÓ MÁTÉ 

26. Beloiannisz, Bolondvár 
(Fejér megye) B 
A Bolondvár 1951-ig Ercsi határába esett, az egykori , 
Göböljáráspusztától EK-re, a korábbi irodalon1ban ehhez 
kapcsolva szerepelt. Ekkor alapították Ercsi határának 
egy részén Beloiannisz községet. Azóta a Bolondvár te
rülete is az újonnan kialakult község határához tartozik. 

A Bolondváron 1949-ben jártam, vázlatosan fel-
1nérte1n és ismertettem, a korábbi irodahni adatokkal 
együtt.1 1949-ben a vár teljes platója még művelés alatt 
állt, a szántóföldön sok bronzkori cserép volt található. 
A cserepek közelebbi n1eghatározására nem került sor, a 
többi Fejér n1egyei várral kapcsolatban ezt is a bronzkor 
111ásodik felébe (n1ai ismereteink alapján a Vatya-kul
túrába) sorolta1n. 2008. február-1nárcius hónapokban 
három napi terepmunkával részletesebben inérten1 fel, 
felesége1n segítségével. (Lásd az illusztrációt a leövetleező 
oldalon!) A Bolondvár 1952-ben közölt leírása nagyjá
ból n1egegyezik a n1ostani feln1érés eredményeivel, az 
alábbiakban az új felmérést veszem alapul. 

A Bolondvár az Ercsi-Pusztaszabolcs közötti vasút
vonal közelében, attól K-re 150 m-re, Beloiannisz község 

, 
1 NovÁKI Gv.: Fejér 111cgyc őskori fö ldvárai. ArchErt 79 (1952) 9„ 

12., 14. 
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szélétó1 E-ra 1 kin-re terül el. A Duna egykori ártere , 
felett húzódó, E-D irányú magaspartot vízn1osásos 
völgyek több részre szabdalták, a várat is egy ilyen rész 
felhasználásával alakították ki. 

Alakja háron1szög, lekerekített sarkokkal; DNy, Dés , 
K feló1 n1eredek do1nboldal övezi, ENy felé egy n1ély árok 
választja el a magaspart folytatásától. Az árok tern1észetes 
eredetli, erre mutat a külső oldala, an1ely enyhe, egyenle
tes en1elkedéssel tart a fennsík folytatása felé, mesterséges 

.------:1os---

som 

alakítás nyoma nélkül. A vár felé eső D-i oldalát azonban 
meredekre faragták. Ez az oldal volt a legtámadhatóbb, 
ezért itt a telep szélén egy magas sánc húzódik. Belső 
magassága 1 m körüli, külső oldala 3-4 m-re nyúlik le az 
árokba. A sánc erősen rongált, koronája szélessége 50-90 
cm közötti. Külső oldalán, a sánckorona alatt 1 m-rel 
terasz húzódik végig, szélessége átlag 50-60 cm. 

A sánc a Ny-i vége közelében közel 5 n1 szélességben 
megszakad, itt a külső oldal lejtése is enyhébb, ez az 
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egyetlen bejárat a telep belső területére. Ez lehetett az 
eredeti feljárat is, ugyanis a sánc külső oldalán lévő, a 
sánchoz szorosan tartozó terasz ehhez alkalmazkodva 
a kapu mindkét oldalán kissé lefelé tart, az tehát ne1n 
újkori kialakítású. A telep többi oldalán a perem végig 
jól követhető. Az egykori sáncot teljesen szétszántották, 
ebbó1 a peremen legtöbb helyen 20-30 cm magas, szé
les einelkedés maradt meg. A perem alatt átlag 1 m-rel 
lejjebb itt is végig követhető a keskeny terasz, de néhol 
csak elmosódott nyoma látszik. 

A belső terület teljesen sima, most erdő fedi. A sánc
cal és peremmel kerített terület átmérője 160, illetve 
128 m, területe 1,37 ha. Keleti oldala alatt, 8-9 m-rel 
alacsonyabb szinten 10-15 n1 széles terasz húzódik kb. 
170 m hosszan, határozott peremn1el, az egész kissé 
kifelé lejt. Két vége elmosódott, a többi oldalra nem 
kanyarodik át. Egyelőre bizonytalan, hozzá tartozik-e az 
őskori telephez, vagy inkább az egykori szántóföld helye. 

A Bolondvár a többi Fejér megyei, a Vatya-kultú
rába tartozó erődített telep sorába tartozik. A perem 
alatti keskeny teraszt megtaláljuk Kajászón a Várhegyen, 
Adony-Szent Mihály-pusztán a Bolondváron is. A D-re 
fekvő magasparton, az egykori szó1óoen régen urnákat 
találtak (Székesfehérvári Szemle 1935. 85.), valószínűleg , 
a telephez tartozó temetóoen. Az E-i sáncárok túlolda-
lán kezdődő fennsíkot sűrű erdő fedi, a telep esetleges 
folytatására jelenleg nem lehet leleteket keresni. 

27. Belvárdgyula, Szarka-hegy 
(Baranya megye) U 

NOVÁKI GYULA 

A lelónelyen 2007 nyarán légi fotózással egy kétszeres, 
nagyjából szabályosnak tűnő (átmérő: 200-250 m) 
körárokrendszert fedeztem fel. A terület a lengyeli , 
kultúrához tartozó, B-98 sz. autópályás lelónelytó1 E-ra, 
n1integy 300 n1-re található, a dombtetőn, illetve K felé 
a domboldal lejtőjén. 

2008 februárjában egy 40 m-es négyzetekbó1 álló 
rácsrendszeren belül felmértük a területet, a méréseket 
GSM 19 Overhauser magnetométerrel végeztük. Szinte 
az egész körárkot fel tudtuk mérni, a növényzet miatt 
azonban a D-i sáv és a középső szakasz kimaradt. A mért 
eredmények alapján azonban így is egyértelművé vált 
a körárokrendszer alakja: egy kétszeres, ovális, enyhén 
romboid árokrendszer, amelynek három kapuszerkezete 
biztosan látszik. Egy negyedik kapuval valószínűleg 
számolhatunk a D-i oldalon, a fel nem mért szakaszon. 
A kapuk tájolása nagyjából É-D, K-Ny. A külső ka
puknál nem látszik semmilyen szerkezet, a belső árok 
kapui viszont L alakban kiugranak az árok síkjából. 
A nagyobb árkokon belül egy keskenyebb árok is hú
zódik, valószínűleg egy cölöpkerítés alapárka. A körár
kon belül csak néhány nagyobb méretű objektu1n van, 
egymástól elszórtan. Ezeknek az objektun1oknak a foltja 
a felszínen is megfigyelhető volt, sötétszürke paticsos 
elszíneződések forn1ájában. A felszínen talált cserepek 

a lengyeli kultúra időszakára keltezik az árokrendszert. 
Egyértelműen összefügg a B-98. lengyeli településsel. 
Pontosabb kronológiai és szerkezeti viszonyuk azonban 
nem tisztázott, tovább kutatásokat igényel. 

B ERTÓK GÁBOR 

28. Belvárdgyula ha tára 
(Baranya megye) B, LT, Kö 
János-szó1ó1e: 2008. július 29. és november 24. között 
végeztünk megelőző régészeti feltárást az M60 gyors
forgalmi út 108. leló11elyén. A feltárt terület nagysága 
12 819 m 2 volt. 

Először a Belvárdgyula felé vezető bekötőút K-i ol
dalánál található hídpillérek alapjainál kutattunk. A 12 
pillér alatt azonosított jelenségek száma 12, a 13. pillérben 
jól kirajzolódva 9 jelenséget tártunk fel. A híd alapozása 
alól előkerült leletanyag őskori , kézzel formált kerámiát, 
inészbetétes díszű edénytöredékeket, kóbaltatöredéket és 
egy bronztűt tartalmazott, ez alapján feltehetó1eg kora, 
illetve középső bronzkori telep gödrei lehettek a pillérek
ben feltárt objektumok. A 12. pillér 14 objektumából az 
őskori kerámia n1ellett római téglát is találtunk a gödör 
betöltésében, ez a gödör késóbbi beásás lehetett. 

A belvárdgyulai bekötőút Ny-i oldalán (12+560 
km-szelvényig) a pályatest nyomvonala alatt az őskor 
több korszakának lelónelye került elő (bronzkori és 
vaskori telep), illetve szórványosan elóoukkanó kö
zépkori objektumok. Az ásatás legjelentősebb tárgyi 
leletei a kerámia mellett a kelta fibula, a késő bronzkori 
öntőminta-töredék és a szintén késő bronzkori kard öt 
darabban előkerült maradványa volt. 

A lelónely intenzitása Ny felé a 12+560 km-szelvény 
körül csökkent, bár foltok ezen a részen is rajzolódtak. 
Legnagyobb intenzitással közvetlenül a Belvárdgyulára 
vezető bekötőút mellett, annak Ny-i oldalán kerültek elő 
régészeti objektumok. 

Szarka-hegy (M60-98. lh.) : A 108-as lelónely fel
tárásával párhuzan1osan 2008. október és noven1ber 
során a 98-as lelónelyet érintő F5 úton is folytattuk a 
munkát. Összesen mintegy 60 objektum került elő, kö
zülük néhány nagyobb méret(í is. Ezek a 98. lelónelyen 
megszokott nagyméretű neolit objektumok folytatásai, 
6 objektu1not kibontottunk, de a teljes feltárást a tél 
beállta miatt csak 2009-ben tudjuk majd befejezni. 

29. Beregdaróc, Zsid 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Ró, Kö 

GÁBOR Ü LIVÉR 

1968-ban és 1996-ban jártunk itt terepet, amikor is az egy-, 
kori Zsid falu több pontjáról sikerült őskori és Arpád-kori 
cserepeket gyűjtenünk a kötött agyagos talajú területró1. 
Mivel ezt a részt sosem n1űvelték teljes egészében, elkép-, 
zelhető, hogy az Arpád-kori és középkori falu nagyobb 
kiterjedésű az általunk feltételezettnél. Egyértelmű, hogy 
a Zsid patak v. Csaronda ág mindkét partján végighúzó-
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dott.2 Aleló'hely (MOL49.) becsült kiterjedése: 1010x210 
m, melyet a vezeték kb. 514 m hosszan vág át. 

A humuszolás előtt detektoros fémkereső segítségé
vel nagyobb mennyiségű középkorinak meghatározható 
fémtárgyat, közte sarkantyút, illetve rón1ai bronzpénzt 
találtunk. 2008. március 13-19-én a humuszolás során 
megállapítottuk, hogy a vezeték nyomvonalában, a 
kitűzött rész teljes vonalában régészeti jelenségek van
nak. A leló'helynek a két végét nem tudtuk tisztázni az 
optikai kábel, csőcsorda ill. patakmeder miatt. 

30. Bezi, Nagy Sarok 
(Győr-Moson-Sopron megye) R, B 

IsTv ÁNovrTs EszTER 

A 85. sz. főút Enesét elkerülő szakaszának nyomvonalára 
eső 5. sz. leló'helyen megelőző feltárást végeztünk. A bő
vítésekkel együtt összesen 46 514 m2-en 1390 jelenséget , 
tártunk fel. Az EK-i részen 48 objektumot bontottunk 
ki: kerek tárológödröket, kerítőárkot, valamint egy na
gyobb, egyenetlen aljú, szabálytalan formájú, egymásba 
ásott gödörbó1 álló objektumot, melynek betöltésébó1 
paticstörmeléket, kora rézkorba sorolható kerámiatö
redékeket gyűjtöttünk. 

Ny-i irányban, a nyomvonalra felhajtó út és a fő 
nyomvonal területén folytattuk a feltárást. A kora bronz
kor időszakából mély, méhkas alakú tárolóvermek és a 
már korábban megfigyelt, háromrétegű gödrök mellett 
sok külön álló oszlopgödör valamint kettő nagyobb, 
kora bronzkori kerámiatöredékeket tartalmazó kerek 
gödör került elő. 

A középső rézkor időszakára tehető az a két rend
kívül nagyméretű alapárkos épület, amely a bővítés 
Ny-i határán, egymástól nem m essze került felszínre. , 
Mindkettő tájolása ENy-DK, bejáratuk a DK-i oldalon 
volt. A nagyobbik 8x18 m alapterületű, a bejárati rész
tó1 számított 6 m-nél átjáróval megszakított keresztfa! 
alapárkával. A DK-i oldalon a hosszanti falak túlnyúl-, 
tak a rövidebb falon, míg az ENy-i záró falon kívül a 
sarkoknál 1-1 külső támasztóoszlop gödrét bontottuk 
ki. Az épület DK-i rövidebb falának alapárka nagyobb , 
oszlophelyekkel tagolt, jóval mélyebb, mint az ENy-i. 
Ugyanez figyelhető meg a kisebb, 8x12 m alapterületű, 
egyterű épületnél is , melynek 4 belső tartóoszlopa 
lehetett. Bár leletanyagot nem tartalmaztak, a kora 
bronzkori gödröktó1 különböző homokos betöltődésük 
és elhelyezkedésük miatt a házakhoz tartozhattak a 
közelükben, egymáshoz kapcsolódóan szabályosan 
elrendezett sekély, ovális gödrök is. 

A D-i irányban kihumuszolt bővítési területen 
kibontottuk a kora bronzkori telephez tartozó tárolóver
meket, köztük egy hamus betöltődésű gödröt, amelybó1 
több edény töredékei kerültek felszínre. 

2 Jósa András Múzeum Adattára 99.34. és 2002.229. és Régészeti 
Gyűjtemény 96.262.1-13. 

Nem került sor a műút DK-i oldalán, az eredetileg is 
a régészeti leló'helynek jelölt területbe eső útnyomvonal 
kihumuszolására és feltárására. 

A régészeti fedettség megállapításához az 5. lelóne-, 
lyen tervezett forgalmi csomópont E-i határvonalán, 
az út nyomvonalában két kutatóárkot készítettünk. 
Ezekben több régészeti objektum foltja jelentkezett. 
Várható, hogy inind a rézkori, mind pedig a kora bronz-, 
kori lelónely folytatódik a nyomvonalban, illetve az E-i 
körforgalom irányába. 

EGRY ILDIKÓ 

31. Békéscsaba, Alvégi-legelő , Csatornapart 
(MRT 10. k. 2/516 lh.) 
(Békés megye) LT, Sza , Á 
2008. április 17. és június 23. között megelőző feltá
rást végeztünk a lelónelyen, agyagbánya bővítését 

megelőzően. A területen már 2007-ben 3 szarmata 
kori gödröt bontottunk ki. Ez évben kelta, szarmata és , 
Arpád-kori leleteket találtunk. 

A kelta korból házakat, gödröket és egy sírt tártunk 
fel. A félig földbe mélyített épületekben karólyukak mu
tatták a szerkezetet. A sírban karperec, gyöngy, vaskés 
és agyagedény volt. 

A szarmata kori telepen négy kutat és számos gödröt 
tártunk fel. A leletanyagban ép edények, korongolt és 
korongolatlan edénytöredékek, orsógombok, állatcson
tok vannak. Az egyik gödör igen nagyméretű. , 

Az Arpád-kor~ól mindössze egy félig földbe mélyí-
tett házat bontottunk ki. A tetőt karók tartották, középen 
egy malomkő maradványait találtuk meg. A leletek 
közül korongolt bogrács fültöredéke érdemel említést. 

32. Békéscsaba-Kereki, Kékegyi-tanya 
(MRT 10. k. 2/ 117 lh.) 
(Békés megye) Sza 

MEDGYESI p ÁL 

2008. június 23. és szeptember 6. között megelőző feltárást 
végeztünk a leló'helyen, agyagbánya bővítését megelőzően. 
2006-ban és 2008 tavaszán már volt leletmentés a terüle
ten, de a bánya folyamatos terjeszkedése miatt most újból 
feltárásra volt szükség. Összesen 24 7 objektumot és 26 sírt 
tártunk fel 20 OOO m 2 területen, valamennyi szarmata kori. 
Az objektumok között 1 kemence és 1 kút volt, a többi 
gödör. A leletanyagban korongolt és korongolatlan kerá
miatöredékek, orsógombok, állatcsontok voltak. A sírok 
között néhány körárkos temetkezést is találtunk. A sírlele
tek között edények, gyöngyök, fibulák, csatok, kések voltak. 
Sajnos, a sírok többségét kirabolták. A rablások akkor tör
téntek, amikor még a sírhelyek látszottak, mert a legtöbb 
esetben pontosan ráástak a sírra. A jelek szerint a temető 
korábbi, mint a falu. A telep a kerámiaanyag alapján a 
késő szarmata korba soroll1ató, számos kavicsos-csillámos 
töredéket és egy korongolatlan bográcsfület is találtunk. 

MEDGYESI PÁL 
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33. Biatorbágy, Kukorica-dűlő (Tópark) 
(Pest megye) U, R, B, L T, Ró, A, Á 
Biatorbágy Törökbálinttal határos részén, az egykori 
Torbágy területén az Ml autópálya és az MO autóút 
találkozásánál a Hosszúréti-patak mellett a 2007 nyara 
óta folyó és 2008-ban januártól novemberig tartó, több 
hektárra kiterjedő feltárásokon hét különálló régészeti 
korszak emlékei kerültek elő. A korszakok mindegyike 
telepként jelentkezett, közülük a késő kelta, a római kori 
és az avar intenzív formában. 

A több lelőhelyként nyilvántartott területről 
lényegében az derült ki, hogy egyetlen, összefüggő, 
nagyméretű lelónely, amelynek egy részét egybenyitva 
(52 451 m2), egy részét kutatóárkokkal (13 314 m2) lehe
tett megkutatni. (Az illusztrációt lásd a következő oldalon!) 

A középső neolitikus (Kr. e. 6-5. évezred) DVK telep 
a legkorábbi, több fázissal jelentkezett. A lelónelyen fel
tárt településrészlet objektumainak egy része a kerámia 
leletanyag alapján a klasszikus DVK-fázison túlmutató 
úgynevezett kottafejes, illetve zselizi időszakra keltez
hető, a korszakra jellemző festett kerámiával. 

A rézkor időszakára kevés, mintegy tíz objektum 
tehető, amelyek a kutatott terület szélén helyezkedtek 
el, így elképzelhető, hogy egy rézkori telep szélét érin
tette az ásatás. 

A kora bronzkor időszakától (Kr. u. 3. évezred köze
pe) kezdve nagyobb fedettséget találtunk. A Makó-kul
túrához tartozó, szórt szerkezetű településrészlet számos 
objektumát, gödrét tártuk fel. A középső bronzkor is 
megtalálható a lelónelyen, illetve a késő bronzkor idő
szakát (Kr.e. 2. évezred 2. fele) az urnamezős kultúra 
népének régészeti hagyatéka képviseli. Ezeken kívül 
néhány- valószínűleg importként értelmezhető - nagy
révi és kisapostagi kultúrákhoz köthető kerámiatöredék 
is eló'került, de a területen a bronzkort a Makó-kultúra 
jellemzi. 

A La Tene időszakból egy római kori bennszülött 
település került elő, amely az Ml autópálya felé eső, 
a törökbálinti horgásztavat tápláló Hosszúréti-patak 
partját képező lankán több száz méter hosszan terül el. 
Ennek a telepnek ez idáig egy részét sikerült feltárni le
kerekített sarkú téglalap alakú földbe mélyített házaival, 
kemencéivel, tárolóvermeivel. A vélhetó1eg veteránte
lepítéssel létrejött telep leletanyaga utal az őslakosság 
romanizációs folyamatára. A falu objektumain, házain 
túl egy pecsételt kerámiából álló sorozat emelendő ki, 
amely változatos motívumkincsével és mennyiségével 
tűnik ki. 

A római kor legjelentősebb emléke egy villagaz
daság. A kőépületeket részben a kora római bennszü
lött telep felhagyott házaira, területére építették. Az 
épületeket már a késő római kortól kezdve jelentősen 
szétdúlták, köveit kitermelték, továbbá a szántás által 
nagyon erősen bolygatták. Az épületegyüttes vissza
bontott falain már a késő római újjáépítési periódust 
jelentő 4. századi kavicsos járószintek találhatók. A je-

lentősen roncsolt jelenségek ellenére rekonstruálható 
az épületegyüttes alaprajza, amely egy központi lakó
épületbó1, a gazdaságot övező négyzetes kerítőfalból, 
valamint a kerítőfal belső oldalán és a főépület körül 
elhelyezkedő gazdasági épületekbó1 áll. A gazdaság 
legalább egyszer átépített főépületének egy helyisé
ge padlófűtéssel, egy másik falfűtéssel ellátott volt, 
fűtó'kamrája az épület hátsó falához volt csatlakoztatva. 
Leégett tetőomladékának paticsmaradványai alapján a 
tető itáliai mintára lapos, 14-15 °-os lejtésű volt. Bejá
rati portikusz feltételezhető egy oszloptöredék alapján. 
Néhány helyen fehér alapon piros festésű falfestés- és 
stukkótöredékek jelentkeztek. 

A tűzvészben megsemmisült villagazdaság pusztu
lási ideje két érintetlen éremkincslelet segítségével meg
határozható. A leleteket egymástól néhány méternyire 
rejtették el, a gazdaság egyik melléképületének belse
jében, egy-egy fal tövébe ásva. Szürke agyagfazékban 
helyezték el az érmeket, gondosan textilbe csomagolva. 

Az első lelet 24 7 darab antoninianust tartalmazott, 
a második lelet még kibontatlan, de látszó érmei alapján 
ugyancsak ezüst antoninianusokat tartalmaz, tömege 
alapján az előzőnél nagyobb, talán 300-350 darabos 
mennyiségben. Az első lelet érmei III. Gordianus csá
szárral (238-244) indulnak, záróveretei Gallienus csá
szár (253-268) Kr. u. 260-ban vert érmei. 

A villagazdaság környezetében talált nagyszámú 
római építészeti emlék és egyéb épületnyomok alapján 
biztosra vehető, hogy a lelónelyen nem csupán egy 
villagazdaságról, hanem egy a patak partján hosszan 
elnyúló településró1, vicusról lehet szó. Egy kivésett 
feliratú oltárkő és más szórványosan talált kóbó1 faragott 
épületelemek - oszlopfő, konzol - alapján elképzelhető 
a területen egy jelentősebb kőépület, szentély léte. 

A vizsgált terület egészét jellemzi, hogy a villa
gazdasághoz és a vicushoz tartozó kerítőfalak, és a 
kerítőfalakhoz tartozó árokrendszerek hálózzák be. Az 
egymást derékszögben metsző falak rendszere, közel 
négyzetes háló a római kori területkitűzés, centuriatio 
maradványa. 

Több hektár nagyságú avar falu bontakozott ki 
a kelta telep mellett, csoportokba rendezett négyzet 
alakú házakkal, egyik sarkukban kődarabokból épített 
kemencékkel, közöttük tárolóvermekkel és a közöttük 
húzódó árokrendszerrel. A telep fő korszaka a Kr. u. 
8-9. századra, a késő avar periódusra keltezhető. Az 
avarok látszólag a még látszó és használható római 
területkitűzés árokrendszerébe települtek be, valamint 
használatba vették a villagazdaság még látható romjait 
is, számos avar kori objektum került elő a villagazdaság 
területéró1. 

A középkort egyetlen 13. századi kerámiát tartalmazó 
kutatóárokban található objektum képviselte, amely 
azonban olyan területen van, ahova a hatástanulmány 
középkori telep létét jelezte. 

M IKLÓSITY SZŐKE MIHÁLY 
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A kutatott terület régészeti súlypontjai 
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3Li. Bikács, Belső-sziget 

(Tolna megye) Kö 
A földvár területén Miklós Zsuzsa által talált,3 talán 
középkori templomra utaló néhány embercsont miatt 
2008. február végén felkerestem a leló'helyet. A száraz 
szántásban most két foltban figyeltem meg építési 
törmeléket: a domb tetején több, míg DK-i lábánál 
szórványosabban jelentkezett elsősorban téglatörme
lék kb. 10x1 0 m-es területen. Az elóbbi helyen kb. 5 m 
hosszan kiszántott fal habarcsfoltos vonala is látszott. 
Embercsontot nem találtam. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

35. Bo rgáta, Gyöngyvirág utca Li . 
(Vas megye) 1 
2008. január 17-én telefonon bejelentést kaptunk, hogy 
Borgáta területén csontvázat bólygattak meg. Január 
21-én a helyszínen (Hrsz. 886) kiderült, hogy az utca 
gerincvezeték árkában másutt embercsontokat vagy 
más jelenséget nem találtak. A két gyerek csontvázához 
tartozó töredékek az árok mellett voltak kiérkezésünk
kor, nem anatómiai rendben. Homokos az egész do1nb, 
a sírok ebbe voltak beleásva. A csontok megtartása elég 

' rossz volt, kb. 100-130 cm mélyen lehettek. Az árok E-i 
metszetében mintha egy beásás lenne, csont is volt itt 
a metszetben. Rábontottunk, újabb, de nem anatómiai 
rendben lévő csontok kerültek elő. 

A csontokon sincs semmi hajdani fémmelléklet, 
viselet nyoma, s nem találtunk semmit sem az átnézett 
homokban, sem a rábontásban. Koruk tehát ismeretlen, 
de bizonyosan nem legújabb kori. 

36. Bököny, Lajtner-tagtól nyugatra 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á 

!LON GÁBOR 

2007-ben végzett terepjárásunk során regisztráltuk a 
190x120 m kiterjedésűre becsült leló'helyet (MOL 3. lh.), , 
ahol bronzkorinak és Arpád-korinak meghatározott cse-
repeket gyűjtöttünk (Hrsz.: 0349/8). A vezeték fektetését 
megelőző feltárást 2008-ban végeztük el. A leló'helyen , 
egy leletgazdag Arpád-kori településrészletet tártunk fel 
4 házzal, gödrökkel és árokkal. A házakban kemencék 
és cölöplyukak voltak. 

L. NAGY MÁRTA - SCHOLTZ RÓBERT 

37. Bököny, Veszprémy-dű lő ,., 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0 
2007. április 10-én végzett terepjárásunk során a megye
határt kirajzoló erdőrész „sarkánál„ rossz megfigyelési 
körülmények között gyűjtöttünk cserepeket a sötétebb 

3 MIKLÓS Zs.: Tolna megye várai. Budapest 2007, 153- (Varia Ar
chaeologica Hungarica XXII.) 

, 
homokos talajban az ENy-DK-i dombgerinceken. 
A leló'hely (MOL 15.) kiterjedését 240x160 m-re becsül
tük, an1elybó1 a vezeték az előzetes felmérés alapján kb. 
240 m-t érinthet. A leletek őskori településre utaltak. 

A humuszolás előtti detektoros keresés során 
ólomdarabot találtunk. A leló'helyet a Kulturális Örök
ségvédelmi Szakszolgálat 2008. március 17-én adta 
át. A humuszolást állandó felügyelet mellett végezték 
május 13-15-én. Jó néhány objektumfolt jelentkezett, 
viszonylag sűrű leló'hely. 

38. Bölcske, Gyűrűsvö lgy 

(Tolna megye) U, B, L T, Á 

ISTVÁNOVITS ESZTER 

Az épülő M6 autópálya Tolna megyei szakaszán találha
tó M6 T0-14. jelű leló'hely legnagyobb része egy löszös 
homokdomb háta, illetve a Gyűrűsvölgy tórendszeré
hez lefutó, erősen lejtős oldala. Ennek megfelelően a , 
legnagyobb régészeti fedettséget az alsó (E-i) lankás, 
szélvédett, vízparti végen figyelhettük meg. A megelőző 
feltárást 2008. március 17. és június 20. között az ELTE 
BTK Régészettudományi Intézete végezte. A leló'helyen 
négy régészeti korszak nyomait különítettük el. A feltárt 
1,62 ha nagyságú felületen 257 objektum került elő. 

A legkorábbi megtelepedési periódust a neolitikus 
zselízi kultúra legkésóbbi fázisa képviselte, a dombhát 
magasabb részén feltárt Langgrube betöltéséből elő
került kerámiaanyag már lengyeli jellegzetességeket is 
mutat. A nagy kiterjedésű, laza szerkezetű telep nyomai 
két csoportban, a domb tetején és az alsó, védett részen 
sűrűsödtek; az egykori település inkább a Gyűrűsvölgy , 
hosszán, a domb E-i oldalán húzódhatott. Bár a maga-
sabban fekvő részen számos gödröt feltártunk, házak 
nyomait nem sikerült rögzítenünk. A 36. sz. anyagnyerő 
gödör K-i szélében hármas temetkezést tártunk fel, egy 
különálló gödörben pedig kettős, csonkolt temetkezést. 
A 149. sz. árok szélében talált temetkezés igen különle
gesnek mondható: a 8 év körüli gyermek testét gondo
san lefedték egy nagyméretű, gömbtestű fazék durván 
összetört cserepeivel és egy finomabb, k_ottafejes díszű 
edény töredékeivel. A leletek közül néhány jellegzetes 
tiszai importtöredék mellett kiemelkedik a zselizi kultú
ra vörös-sárga pasztózus festett finomkerámiája és egy 
kis, lapos fejű, inkrusztált szemű idoltöredék. 

A bronzkori urnamezős kultúrát két kis gödör 
képviselte. A leló'hely legmagasabb pontján egy 8 m 
átmérőjű, feltételezhetően késő bronzkori körárkot 
figyelhettünk meg; belsejében kettős cölöpsor marad
ványait tártuk fel. 

A La Tene B- C periódusba a kelta falu objektumai , 
keltezhetők. A feltárt házak a szelvény alsó, E-i sarkában 
csoportosultak. A házaktól kissé távolabb földbe mélyített, 
két sütó'helyes kemencebokrot tártunk fel. A domboldal 
középső részein már csak szórványosan jelentkeztek a kor
szak gödrei; az egykori falu feltehetően inkább a vízpart 
hosszán, a mélyebben fekvő részen húzódik. 
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, 
A domb E-i és K-i oldalának fó1<ént alsó részeit , 

fedték az Arpád-kori falu telepobjektumai. Maga a falu 
feltehetően a vízparti alsóbb részeken, illetve a DK felé 
következő domb Ny-i lankájával határolt völgyben hú
zódhat. Kiterjedt négyzetes karámrendszer árkait tártuk 
fel , melyek D-i irányban egészen a következő völgyig , 
lazán, egyenletesen fedték a domboldalt. A domb E-i 
oldalán a karámok felett húzódott a kemenceövezet: 
az egy sávban sűrűsödő, egyforma kemencebokrok 
mindegyikéhez 2-2 egyszerű, általában kirakott alapo
zás nélküli, ovális sütőkemence tartozott. A település 
egyik nagyméretű veremházát ezektó1 jóval távolabb, a 
szelvény DK-i részének közepén tártuk fel. Körülötte ki
sebb, félig földbe mélyített épületek nyomai látszottak. 

39. Bölcske, Koplaltató 
(Tolna megye) U, B, Kö 

SEBŐK KATALIN 

Egy 1794-es térkép a Gyűrűs- és a Kanacsi-patak között 
elpusztult templom - valószínűleg a középkori Gyűrűs 
falu egyháza - alaprajzát tünteti fel (MOL S-12, Div. IV., 
No. 31.).4 2008. február végén a Gyűrűs-patak K-i felén 
a vízzel párhuzamosan kb. 300 m hosszan elszórtan 
középkori cserepeket gyűjtöttem, a domb alsó részén 
igen szórványosan templomra utaló kevés kő- és tég
latöredéket figyeltem meg. A lelónelyen neolitikus és 
urnamezős leletek is gyűjthetők voltak. 

LiO. Bő, Alsó Rét-dűlő 
(Vas megye) U, R, LT, Á 

K: NÉMETH ANDRÁS 

2008. február 13-án helyszíni szemlét végeztünk a légi 
fotóról megismert lelónelyen. A Répce szabályozás 
előtti medre által lekerített, az ártérbó1 kiemelkedő 
dombháton található a lelónely a község DK-i határá
ban, közel a damonyai temetónöz. Délró1 és Ny-ról a 
hajdani meder partján álló fasor határolja. A leletek kb. 
150x150 m-es területen szóródtak. Ezen belül található 
maga a fotóról azonosított és térképre helyezett kettős 
vagy hármas körárok. A fotón az árkok jól látszódtak. 
Leginkább neolit (DVK), rézkori(?), kelta, Árpád-kori 
és kora középkori kerámiát gyűjtöttünk. Ezek a telep 
központja, a dombocska teteje felé sűrűsödtek. A régóta 
tartó művelés miatt a leletek nagy többsége igen apró, 
kopott. Szétszántott objektu1nokat ne1n láttunk. 

Munkatársak: Vámos Gábor, Szilasi Attila Botond. 
I LON GÁBOR 

4 Közlése: V1sy Zs.: A Ripa Pannonica Magyarországon. Budapest 
2000, 118-19. ábra. 

Li 1. Budaörs, Harkály utca 20. 
(MRT 7. k. 5/ Li lh.) 
(Pest megye) B 
Házépítkezéskor, régészeti szakfelügyelet során néhány 
gödör került elő a fent jelölt telken. A gödrökben késő 
bronzkori kerámia volt. Magyarország Régészeti Topog
ráfiája bronzkori földvárat jelöl itt, a Hosszúréti-árok 
feletti domboldalon (Kamara-erdei Törzsgyümölcsös). 

Li2. Budaörs, Károly király út 13. 
(Pest megye) Ró, H, Kö 

Ü TTOMÁNYI KATALIN 

2008. május 15-én a Magyar Nemzeti Múzeumba egy 
budaörsi .lakos ró1nai és honfoglalás kori fémeket vitt 
be, melyeket egy lebontott ház helyén talált. A helyszíni 
szemlén mi is találtunk különféle bronzokat (csatok, 
gyűrűk stb.) , sok újkori törmelék között, de a telekre 
nem jutottunk be. Valószínűleg temetkezés lehetett. 
A további építkezést leállítottuk. Május végén újabb 
helyszínelést tartottunk a tulajdonos beleegyezésével, 
és ismét találtunk kb. 20 db fémtárgyat a felszínen. 
Római, honfoglalás és középkori tárgyakat vegyesen. 
Leletmentésre a vastag építési törmelék miatt nem volt 
lehetőség, az építkezéssel párhuzamos szakfelügyeletre 
pedig nem volt jogunk. 

ÜTTOMÁNYI KATALIN 

Li3. Budapest, 1. Fő utca 2. 
N 

0, Kö 
2008. szeptember 25-én régészeti felügyeletet végez
tem a telken, melynek során az alábbi megfigyeléseket 
tettem. A telken a földmunkák során 4 szondagödröt , , 
alakítottak ki: egyet az E-i oldal közepén, egyet az ENy-i 
sarokban, egyet a Ny-i oldal közepe táján (ennek kiásása 
azonban a felszínhez közel félbemaradt!) és egyet a 
DNy-i részen. , 

Az E-i oldal közepe táján mélyített gödörben az 
itteni, modern épülettörmelékkel betöltött pince padlója 
alatt a gép még egyértelműen kultúrrétegbe inarkolt, 
amit az innen kiszedett vörösre égett agyagrögöket 
tartaln1azó földanyag bizonyított. Az ebbó1 előkerült 
egyetlen, atipikus, de őskori jellegű kerámiatöredék 
sajnos konkrétabb korn1eghatározásra nem adott lehető-, 
séget. Az ENy-i sarokban a gépi mélyítés során modern 
és újkori feltöltés alatt vastag kőporos réteg tűnt elő, 
amely akár kőfaragás mellékterméke is lehet. A Ny-i 
oldal középső, sekély gödre következtetés levonására 
nem volt alkalmas, leszámítva, hogy a szomszéd ház 
irányában, de még a szóban forgó telekhez tartozóan 
falazat mutatkozott, an1ely valószínűleg az Ybl-féle épü
let zárófalának alapozása lehet. A DNy-i munkagödröt 
ugyancsak modern épülettörmelékkel betöltött pincehe-
1 yiségben mélyítették ki. Itt a kimarkolt sáv Ny-i oldalán 
úgy tűnt, hogy az Ybl-épület falazata egy szakaszon 
hiányzik, és a szomszéd épület alapfalán mintha egy 
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elfalazott átjáró mutatkozna. Ennél azonban érdekesebb, 
hogy a pincehelyiség padlója alatt itt egy falazatot vág
tak át, amelybó1 két darab (másodlagos felhasználású?) 
kőfaragvány bukkant elő. Közülük az egyik eredetileg 
egyértelműen egy középkori mérműves szerkezetbó1 
származhat, a másik további vizsgálatot igényel. 

A gépi munka figyelemmel kísérésén túl még egy 
igen fontos megfigyelésre nyílt alkalom. A Ny-i oldalon 
végig elbontották az itteni, szomszédos Hunyadi János 
utcai ház kerítésfalát takaró „köpenyfalat". Láthatóvá 
vált, hogy a szomszédos kerítésfal D-i szakasza egy 
nagyméretű teherhárító ívre épült rá. A hevederív alatt 
viszont egyértelműen egy korábbi épület K-i homlokzati 
falának egy csonkja, lábazati része tűnt elő. Ez a falazat, 
amely jellege és struktúrája alapján újkori jegyeket mu
tat, aligha lehet más, mint annak az általunk korábban 
keresett középkori „Ny-i istállóépületnek" egy részlete, 
amelyet a barokk korban újjáépítettek, s amely egészen 
a 19. sz. közepéig fennállt. 

Lili. Budapest, 1. Palota út-Dísz tér 
Á, Kk, Tö 

MAGYAR KÁROLY 

2008. április 3-26. között a Palota úton a Lovas út in
dulásától a Dísz térig kisnyomású gázvezeték fektetése 
miatt földmunkák folytak. A Lovas úttól a fehérvári 
kapu vonaláig a n1unka régészeti szakfelügyelet mellett 
folyt, melynek során régészeti jelenség nem került elő, 
az árok betöltését kevés 18. századi kerámiatöredék 
keltezte. A fehérvári kaputól a Dísz térig a nyomvo
nal kialakítása megelőző ásatás keretében történt. 
A feltárás során az amúgy igen keskeny árokban több 
jelentős, köztük megóvandó régészeti objektum ke-, 
rült elő. A Ny-i részen az Arpád-kori városfal újabb, 
jó állapotban megmaradt szakasza mutatkozott, míg 
keletebbre a Végh András által 2005-ben n1egtalált és 
azonosított zsinagóga folytatását (épebb K-i és kissé 
roncsolt Ny-i zárófalát, valamint tégla padlóját) sikerült 
megfogni. A török kort három gödörnek az árokba eső 
részlete képviselte, valamint a jelentősen bolygatott 
betöltésbó1 előkerült kerámiaanyag túlnyomó része is 
erre az időszakra keltezhető. 

TóTH ANIKÓ 

Li 5. Budapest, 1. Szarvas tér és környéke, Tabán 
LT,Á, Tö, Kk 
A Budai Főgyűjtő Csatorna építéséhez kapcsolódóan a 
Budapesti Történeti Múzeum n1egelőző feltárást végzett 
a területen. A Tabánban 6 aknát jelöltek ki, melyek gya
korlatilag a városrész megszondázását tették lehetővé. 

1. sz.fogadóakna/ 1. szelvény (Apród utca-Ybl Miklós 
tér-Döbreritei utca csomópontjában): A szelvény felső 
1,2-1,5 m inélységében újkori feltöltést találtunk, egy 
épület pincéjének betöltését tartalmazta. Az épület 
padlószintje alatt n1ár a régészeti rétegek kezdődtek: a 

, 
18. századtól az Arpád-korig húzódó rétegsort találtunk. , 
A szelvény E-i részét egy 18. századi csatorna foglalta 
el, és vágta a teljes rétegsort. Délebbre egy török kori 
gödör részlete került felszínre, az altalaj feletti utolsó , 
réteg pedig Arpád-kori volt. 

1-2. sz. indítóakna/2. szelvény (Szarvas téri csomó
pont): A szelvényben a feltárás kezdetekor egy feltöltött 
19. századi pincét találtunk, amely szinte a teljes szel
vényt elfoglalta. Falai keresztben haladtak a szelvény , 
falaihoz képest, így az EK-i és a DNy-i szelvénysarok 
kívül esett a pince területén. Itt lehetett látni, hogy a 
pince lemélyítése előtt milyen viszonyok lehettek a kör
nyezetében: a DNy-i sarokban magasan, alig 50 cm-rel a , 
jelenlegi felszín alatt megtaláltuk az altalajt, míg az E-i 
sarokban régészeti rétegek voltak ugyanezen a szinten 
(egy török kori ház omladéka). A pince falainak elbon
tása után, a pince padlója alatt a szelvény DNy-i felében , 
csak altalajt találtunk, míg a szelvény EK-i felében török 
kori utat, illetve annak középkori előzményét, egy török 
kori ház részletét tártuk fel. Az út igen meredeken lejtett 
K felé. A fenti régészeti jelenségek alatt pedig mindenhol 
megtaláltuk az altalajt. 

2-3. sz. fogadóakna/ 3. szelvény (Krisztina körút és az 
Attila út közötti zöld teriileten, a Szarvas tér közelében): 
A szelvényben újkori visszatöltést találtunk kb. 1,6 m 
vastagságban, amibe mindenféle korszak leletanya
ga keveredett. Az altalajba igen komoly mértékben 
belen1élyedő objektumokat találtunk, melyek pontos 
meghatározása a szelvény kis mérete miatt nen1 volt 
lehetséges. Ezek az objektumok a földfelszíntó1 kb. 4 m 
mélységben értek véget és nagy mennyiségű leletanya
got tartalmaztak. Az egyik legjelentősebb 17. századi 
nagyméretű török kori gödör(?) alatt kelta gödör rész
letét tártuk fel. Ezen túl egy nagyméretű újkori gödör 
vágta a korábbi jelenségeket. 

3. sz. indítóakna/4. szelvény (Krisztina körút és az 
Attila út közötti zöld teriileten, a Dózsa György térhez 
illetve az Attila úthoz közelebb): A terület feltárásának 
kezdetekor a felső 1,5 m-en egy tabáni ház pincéjének 
törmelékes feltöltését, alatta vízszintesen futó rétegeket 
találtunk. A szelvény ÉNy-i fala mentén egy újkori fal 
futott. A vízszintesen futó rétegek között találtunk egy 
olyan réteget, amely csak magokból állt, több lekövezett 
szintet és a mélyebben iszapos öntéseket, melyek az Ör
dög-árokhoz kapcsolhatók. A szelvény aljában, közel 5 
m mélyen megtaláltuk az őshumuszt, amibe bemélyedő 
objektumot nem találtunk. A rétegbontás során kevés 
leletanyagot tartaln1azó rétegeket találtunk, n1elyek 
túlnyomó többségében 18. századi leletek is felszínre 
kerültek. A terület a fentiek alapján a középkorban 
és török korban az Alhévíz/Tabán városrészen kívül 
helyezkedett el. 

4. sz. indítóakna/5. szelvény (Krisztina körút és az 
Attila út közötti zöld területen, a Dózsa György térhez 
illetve a Krisztina körúthoz leözelebb): A 4. szelvényhez 
hasonlóan a felső szintjén újkori ház inaradványait , 
találtuk n1eg, és a szelvény E-i sarkába egy II. világhábo-
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rús bombatölcsér részlete nyúlt be. A felső 3 m rétegei 
szinte teljesen megegyeztek a 4. szelvény rétegeivel, 
de mélyebben már eltérő szituációval találkoztunk. 
Az Ördög-árok közelsége miatt nagy iszapos rétegek 
kerültek felszínre. Az egyik ilyen réteg rengeteg 17-18. 
századi leletet tartalmazott, közöttük nagy mennyiségű 
bőrt is! A fenti réteg alatt már egyre leletszegényebb, 
iszapos rétegeket találtunk. 

4. sz.fogadóakna/6. szelvény (Krisztina körúton): Az 
akna közvetlenül az Ördög-árok mellett helyezkedik el, 
a mai boltozott csatorna oldalához illesztve. A feltárás 
során kiderült, hogy az Ördög-árok jelenlegi épített 
csatornáját belevágták az itteni rétegsorba. Mellette 
megtaláltuk a humuszréteget, és alatta pedig egy iszapos 
feltöltődést. Objektum nem került felszínre, az akna 
területe az Ördög-árokba vagy annak közvetlenül a 
partjára eshet. 

Kereszt utcai bekötés indítóaknája/ 7. szelvény (Krisz
tina körút és a villamossínek között, a Kereszt utca közelé
ben): Az akna felső 2 méterében újkori építési törmeléket , 
találtunk. A szelvényben keresztben, ENy-DK-i irány-
ban egy 1, 1 m széles, egyik oldalán kváderekbó1, másik 
oldalán törtkövekbó1 rakott falat találtunk. A felszínre 
került fal a Kereszt utca és a Krisztina körút keresztező-, , 
désétó1 ENy felé helyezkedik el, ENy-DK-i irányú, 110 
cm széles fal, mely az Ördög-árok csatornájának falától 
1,5 m távolságban, azzal párhuzamosan fut. A fal Ör
dög-árok feló1i (D-i) falsíkja kváderkövekbó1 rakott, míg 
a többi része törtköves márgából készült. A habarcsa 
meszes, kavicsos. A fal érdekessége, hogy másodlagos 
felhasználású követ nen1 lehetett látni benne és téglát is 
elhanyagolható mennyiségben tartalmazott. A fentiek 
és a korábbi budapesti feltárások tapasztalata alapján a 
felszínre került falat újkorinak nem tarthatjuk (másod
lagos kövek és téglák hiánya, habarcs anyaga, falszövet 
miatt). Leginkább a későközépkori - török kori datálása 
feltételezhető, de nem kizárható, hogy korábban készült. 
A fal jelentőségét növeli, hogy Garády Sándor 1936-os 
tabáni ásatásai során feltárt egy ugyanilyen szerkezet(í 
falat,5 n1ely párhuzamosan futott az Ördög-árok csator
nájának falával, annak bal partján helyezkedett el, az 
Ördög-árok feló1i (D-i) falsíkja kváderkövekbó1 rakott, 
míg a fal többi része törtköves márga volt. Ehhez a fal
hoz kapcsolódóan egy hídfő részlete is felszínre került. 
Garády a falat középkori támfalnak határozta meg (a 
falból kibontott köveken talált kőfaragó jelek, a fal 
mögött felszínre került leletek alapján), inely az Ördög
árok partján állt és mintegy 32 m hosszan fel is tárta. 
Garády ásatási alaprajza alapján a fal követi a 19. századi 
telekhatárt, ugyanez inondható el a most felszínre került 
falrészletró1 is. A fenti egyezések miatt a Garády által 

5 GARÁDY S.: Jelentés az 1936-42. évben végzett ásatásokról. ln: 
Budapest Régiségei XIII. (1943) 403-404. 3. kép. GARÁDY S.: 
Budapest területén végzett középkori ásatások összefoglaló is
n1ertetése 1931-1941. II. rész. ln : Budapest Régiségei XIV. (1945) 
411-418. 23-25. kép 

1936-ban feltárt támfal újabb szakasza került felszínre, 
mintegy 50 m-rel keletebbre, az Ördög-árok mellett. , 

Kereszt utcai bekötés Krisztina körúti szakaszán: Ujko-
ri feltöltést és újkori falakat lehetett rögzíteni. 

p APP ADRIENN 

~6 . Budapest, 1. Szentháromság tér, Mátyás-templom 
Kö 
A templom rekonstrukciójához kapcsolódó, 2005 óta 
folyó régészeti kutatás 2008-ban a közm(íárkok terüle
tére szorítkozott. Május-november között, a felújítási 
munkák üteméhez igazodva, a templomtól D-re és 
K-re folytattunk megelőző feltárást a korábbi években 
már megfigyelt középkori temető területén. A keskeny 
árkokban, a szükséges rábontással, 280 sírt tártunk fel. , 

Az E-D irányú árok D-i szakaszán megfigyelhető 
volt, hogy az egyik sírsort részben már a sziklafelszínbe 
vágták bele. A legsGrú'bb betemetkezést a templom szen
télyének vonalában, a K-i oldalon rögzítettük. Jól észlel
hetőek voltak a sírsorok; a rá temetések sGrűn egymásra , 
rétegződtek. Atlagosan 6- 8 réteget lehetett elkülöníteni. 
Feltártunk együttes eltemetést is. A vázak kibontásánál, 
azok elhelyezkedésébó1, több esetben megfigyelhettük, 
hogy egyeseket valamilyen textilbe csavarva temettek , 
el. Koporsóládás temetkezések is voltak. Altalában 
koporsószegeket, néhány temetkezésnél viszont a váz 
alatt és körülötte levő koporsódeszkák maradványait is 
sikerült feltárni. 

A melléklet kevés volt. Egy sírban találtunk fel
tételezhetően rózsafűzérdarabokat. Az eltemetettek 
ruházatáról csak a több sírban is feltárt franciakapocs, 
esetleg övcsat árulkodott. A templom szentélyénél, a 
közműnyomvonal áttervezésével, a temető egyik sza
kaszát visszatemettük. 

A ten1plom DK-i sarkánál a Schulek Frigyes által 
vissza-, ill. elbontott DK-i mellékszentély megmaradt 
alapfalrészleteit sikerült feltárni. 

Munkatársak: Böröczky Blanka, Szilágyi Gábor. 
B. NYÉKHELYI DOROTTYA 

~7 . Budapest, 1. Ybl M iklós tér 
Kú, Ú 
2008. június 17. és július 15. között az Öntóbáz lépcső 
Duna felé meghosszabbított vonalában, a zöld területen 
próbafeltárást végeztünk egy kb. 30 m2-es szondában. 
Célja az eddig csak alaprajzról, illetve látképekró1 ismert 
török kori dunai védmű erre a területre eső marad
ványainak pontos lokalizálása volt. A szondában két , 
E-D irányú, vegyes kő-, téglafal; egy újkori épület 120 
cm vastag, Dunára néző homlokzati fala, és egy 60 cn1 
vastag osztófala került elő, melyek pinceteret határoltak 
le. A pince betöltése a II. világháború utáni tereprende
zésbó1 származó köves-téglás-szemetes 01nladékból állt. 

A pince teljes kibontása után mindkét pincetérben 
egy-egy szondában áttörtük az alapozást. A K-i oldalon a 
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végleges mélységig (-5 m) csak a ház építése előtti planí-, 
rozás maradványai, majd EK felé erősen lejtő, újkori ke-
rámiával keltezett rétegek jelentkeztek. A Ny-i szondában , 
az alapozás és a terepegyengetés rétegei alatt, az ENy-i 
sarokban 4 m mélységben ívelődő kőfal részlete bukkant 
elő, melyet a talajvíz jelentkezéséig, még 85 cm mélységig 
kibonthattunk, mellette, hozzá futva szintén újkori rétegek 
húzódtak. A fal legnagyobb mérhető szélessége 70 cm, 
jellege, helyzete és iránya alapján a védmű saroktornyának 
KDK-i részlete, melybó1 a külső síkja vált láthatóvá. 

Li8. Budapest, II. Árpád fejedelem útja, 
Császár fürdő 
Kk, Tö 

TóTH LÁSZLÓ 

A Császár fürdő területén 2007. március 19. és augusztus 
23. között megelőző régészeti feltárást végeztünk. Kisebb 
területek maradtak feltáratlanok, melyeket a beruházás 
során történt kivitelezőváltás miatt csak 2008. december 
5-én fejeztünk be. A beruházás és így a régészeti feltárás 
a török fürdő forró termét (s1caklik) és az ezt körülfogó 
folyosórészt, valamint a török épület, a Hild-szárny és a 
kórházépület pillérei közötti területet érintette. Felújításra 
került a kórház földszintje és pinceszintje, de mélyítésre 
itt nem került sor. A fürdóben több alkalommal Gerő 
Győző végzett kutatásokat,6 azonosította a fennmaradt 
török kori részleteket, a sátortető elbontása nyomán a 
török kori kupolák kutatását, felmérését és helyreállítását 
szakmailag irányította, a belső terekben csak szűk körű ku
tatást végzett. A jelen beruházás során a tetőszerkezethez, 
kupolákhoz nem nyúltak, azonban az épület belsejében és 
környezetében a teljes korábbi betonszerkezetet elbontot
ták, így kutathatóvá vált a török kori épület.7 

A török kori épületben végzett kutatás nyomán 
megállapítható, hogy a padlószintet a medence körül 
a 19. században lesüllyesztették, a környező terekben 
a padlót a 18-19. században kialakított medencék és a 
1970-es években készített légtechnikai vezetékek pusz
tították el. Két kis területen maradt meg két kőtöredék 
illetve az ágyazóhabarcs részletein situ. Ezek szintje és 
helyzete összevág a falakon maradt vakolatnyomokkal, 
így a padlószint és padkák szintje és helyzete pontosan 
meghatározható volt. A fürdő D-i falának külső oldala 
mentén szerencsénkre az elmúlt századokban szinteme
lés történt, így bár visszabontva, de jelentős török kori 
maradványok kerültek felszínre: a fürdő fala mentén 
végighúzódó tartályrendszer, egy forrásfoglalás8 és az 
ezeket összekötő vízvezetékrendszer. 

6 GERŐ GY.: Az Oszn1án-török építészet Magyarországon. Budapest, 
1980. 

7 LÁSZAY J. - PAPP A.: Kutatások a budafelhévízi fürdőkben. ln: 
Régészeti kutatások Magyarországon - Archaeological Invest
igations in Hungary 2007. Budapest, 2008. 63-84. 

8 Az eddig is ismert In1re-forrásról a kutatás során kiderült, hogy 
forrásfoglalása török kori. 

A fürdőtó1 K felé (a Duna irányába) végzett feltárás 
során egy nem várt jelenségre bukkantunk: egy késő 
középkori temető részletét tártuk fel, összesen 132 sírt.9 

Minden váz Ny-K-i tájolású (kisebb eltérés volt a pontos 
irányukban), háton fekvő, nyújtott helyzetű, melléklet 
nélküli volt. Csak egy esetben találtunk egy vaskarikát. 
A sírok a legintenzívebb területen 5 rétegben helyezked
tek el egymás felett. Nyugat felé a török fürdő területét 
talán már nem érte el a temető, mert abba az irányba rit
kultak a sírok, viszont a fürdő igen mélyen megbolygatta 
a területet, így az épületen belül sírokat nem találtunk. 
A török korban visszatöltött földben találtunk emberi 
csonttöredékeket. Keleti és D-i irányban nem találtuk meg , 
a ten1ető szélét, viszont E felé szintén ritkultak a sírok. 
A Hild-épület fala mentén volt a legintenzívebb a temető, , 
a Hild-épület E-i szárnya alatt mindenképpen folytatódik. 

Felmerül, hogy milyen épülethez/ intézményhez 
kapcsolódhat ez a temető. A Felhévízre vonatkozó írott 
források alapján a Szent Lélek Ispotályt lokalizálhatjuk , 
a hévizes tavak közelében.10 Igy feltételezhető, hogy az 
ispotályhoz kapcsolódó temető részletét tártuk fel, azon
ban a hozzá köthető épületnek semmilyen részlete nem 
került felszínre az ásatás során. A csontok nagyon rossz 
megtartásúak, ezért betegségek nyomainak vizsgálatára 
csak korlátozott mértékig alkalmasak. 

p APP ADRIENN 

Li9. Budapest, II. Bem tér 3. - Feketesas utca Li. „ 
0, LT, Ró, Kö, Tö 
2008. április 3. és május 31. között szondázó kutatást 
végeztünk a telken, mely régészetileg védett. A kör
nyező telkeken végzett feltárások nyomán török kori, 
középkori, kora és késő római kori és bronzkori leletekre 
számítottunk. A kutatott telek a középkorban már a 
városfalon kívül helyezkedett el, Felhévízhez tartozott. 
A területen a 19. században kaszárnya működött, majd 
a 20. században iskolaként hasznosították. Jelenleg álló 
épület található a telekhatár mentén 3 oldalról, és a 
Ny-i oldalt a telekhatártól visszahúzva is épület zárja. 
A szondázás során 5 szelvényt nyitottunk. 

Középkori és töröle kori jelenségek: A Dunától legtá
volabb eső szelvényekben középkori és török kori réte
geket találtunk, n1íg a Dunához közeli szelvényekben 
műhelyekhez kapcsolható ken1encéket tártunk fel. Na
gyobb letapasztott agyagrétegeken többször megújított 
és egymást vágó kemencék sora került felszínre. A ke
mencéken túl egy török kori gödröt találtunk, melyre 
a gödör feltöltése után szintén egy kemencét építettek. 
A még nem teljesen tömörödött föld miatt a kemence 
egy része késóbb megsüllyedt. 

9 A vázakat a Természettudományi Múzeun1 E1nbertani Tára 
számára átadtuk, ahol Bernert Zsolt végzi a feldolgozásukat. 

10 KUBINYI A.: Budafelhévíz topográfiája és gazdasági fejlődése. In: 
Tanuln1ányok Budapest Múltjából 16. (1964) 85-180. 
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Római kori jelenségek: Az 1. sz. kutatóárok kivételé
vel, már a török hódoltság kori, illetve a középkori réte
gekben is találtunk szórvány római kori kerámiát; üveg
szilánkokat, csonteszközöket (hajtűt), bronztöredékeket. 
Kisebb, kövezett aljú, D-i záródású apszis részlete került , 
elő az 5. sz. kutatóárok EK-i sarkában. Ennek - főként 

Kr. u. 3. századi leletanyagot tartalmazó - pusztulási , 
horizontja alatt E-D-i, (opus insertum) falcsonk jelent 
meg az árok Ny-i felében, in situ faragott küszöbkővel 
és Ny-i oldalán vastag átégett, paticsos omladékréteggel. , , 
Hasonló, E-D-i alapozás és (kiszerkeszthető) ENy-i falsa-
rok maradványait figyelhettük meg a 3. sz: kutatóárok
ban; K-Ny-i irányú, erősen megsüllyedt falcsonk jelent 
meg a 2. sz. szonda DNy-i sarkában. Utóbbi rétegtani 
helyzetét, fizikai állapotát az alatta lévő 2. századi, laza 
faszenes betöltésű, több mint 2 m mély hulladékgödör 
határozta meg. A falcsonk K-i szakaszát az alapárok aljá
ig kiszedték. Késó'bb az alapárok D-i széle alatt La Tene 
D (1-2?) hulladékgödröt tártunk fel. További Kr. u. 1-2. 
századi hulladékgödröket és cölöplyukakat tártunk fel a 
3. és 4. sz. kutatóárokban is. Ugyanitt a szubhumuszban 
szórványosan őskori cserepeket találtunk. 

p APP ADRIENN - HABLE TIBOR 

50. Budapest, II. Lipthay utca 
Ró,Kö 
A Budapesti Történeti Múzeum régészeti szakfelügye
letet végzett a Budai Főgyűjtőcsatorna munkálatainál. 

1. akna (2. sz. indítóakna): 2008. szeptember 25. 
és október 10. között dolgoztunk a 6x5 m alapterületű 
aknában. Régészeti réteget, objektumot nem találtunk, a 
feltöltési rétegekbó1 csak szórványként került elő nagyon 
kevés középkori kerámiatöredék. 

2. akna (2. sz.fogadóakna): Szeptember 2- 29. között 
dolgoztunk, az akna alapterülete (a legutolsó tervek 
szerint) 6x5 m. Régészeti réteget a munkagödör DNy-i 
sarkában találtunk. A barna agyagos, morzsalékos, kőzú
zalékkal, sóderrel és faszéndarabkákkal kevert rétegbó1 
középkori és római kori kerámiatöredékek kerültek elő. 
A réteg jelentkezési szintje 100,56 m Bf. A réteg K-i és , 
E-i irányba lejtett, a csatornák beásási árkainak szélét 
már nem érte el. 

3. akna (1. sz. indítóakna): Szeptember 6-21. között 
a 6x5 m-es aknában régészeti réteget, objektumot nem 
találtunk. Csak az agyagos feltöltési rétegekbó1 került elő 
szórványként nagyon kevés középkori kerámiatöredék. 

Kov Ács EszTER 

51. Budapest, Il l. Békásmegyer, É-i városkapu 
B, V 
2008. szeptember 30. és október 15. között a BTM 
Aquincumi Múzeuma humuszoláshoz kapcsolódó ré
gészeti szakfelügyeletet végzett a területen, a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálattal közösen. A megnyitott 

1 OOO m 2-en összesen 44 objektumot regisztráltunk, 
ezek egy része cölöplyuk volt, betöltésükből bronzkori 
kerámiatöredékek, illetve patics és faszén került elő. 
Néhány nagyobb beásás mellett (őskori kerámiatöre
dékek) 3 nagyméretű, kerek, egyenes falú objektum is 
mutatkozott, többrétegű betöltésükbó1 állatcsont, kagyló 
és kerámiaanyag származott (kora bronzkor). Három 
hamvasztásos sírt is dokumentálhattunk, kalcinált 
csontmaradványokkal, kerámia- és paticsdarabokkal, 
illetve az egyikben bronz hajkarikák, vastárgyak, ép 
és töredékes kerámiaedények kerültek elő (vaskor). 
A feltárt objektumok egyelőre nem mutatnak rendszert, 
topográfiai helyzetük nem ismert. Az objektumok nagy 
része azonnal az újkori feltöltés alatt, a humuszban 
jelentkezett. 

52. Budapest, Ill. Dobogókő utca 5. 
R 

T. LÁNG ORSOLYA 

2008. április 8-23 . között családi ház építését meg
előzően végeztünk kutatásokat mintegy 300 m 2-nyi 
területen a Péter-hegy DK-i oldalában (Hrsz.: 22805/ 5). 
A kutatások során egy többrétegű őskori lelónelyet 
találtunk. A kevéssé bolygatott felső humuszréteg alatt 
egy őskori cserepeket és paticstörmeléket tartalmazó 
sötétbarna, talán eróziós réteg feküdt, mely alatt húzódó 
sárgásbarna agyagos, nagy mennyiségű paticsot és keve
sebb kerámiát, kagylót tartalmazó rétegben egy intenzív 
rézkori járószintet sikerült dokumentálni 133,7 m Af 
magasságban. Itt 6, többszörösen (kettő esetben ötszö
rösen) megújított tapasztott sütőfelületet, több edény
roncsot és paticsomladékot tudtunk dokumentálni. Az 
alatta húzódó sötétbarna zsíros réteg mélyítésekor több 
gödörobjektum szürkésbarna foltja jelentkezett, melyek 
igen gazdag java rézkori (Ludanice-kultúra) leletanyagot 
tartalmaztak, több esetben szakrális interpretációt is 
megengedő leletösszefüggésekben. Az utolsó mélyí
téskor elért sárgás kőzettörmelékes altalajban kirajzo
lódó újabb beásások sekélyebb-mélyebb méhkas alakú 
gödrökhöz tartoztak, melyek azonban kevés rézkori 
leletanyagot tartalmaztak. 

53. Budapest, Il l. Hajógyári-sziget 
R, B,Ró,Á, Kö 

SZILAS GÁBOR 

2008. május 19. és december 5. között szondázó és 
megelőző feltárásokat végeztünk az óbudai Hajógyári
szigeten. Az idei feltárások a 2006-2007 telén folytatott 
geofizikai felmérések, és a 2007 folyamán elvégzett 
próbafeltárás szerves folytatását képezték, továbbra 
is az óbudai Nagy-sziget D-i részén (Hrsz.: 23798/ 3, 
23796/ 7), vagyis a beruházás tervezett központi terü
letén dolgoztunk, ahol mintegy 101 059 m 2-t terveztek 
résfallal körülvenni. 
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A feltételezett római híd kutatása (próbafeltárás) 

A „Transaquincum» néven ismert erőd előterében, a 
Fürdő-szigeten Zsigmondy Gusztáv által felmért négy 
római hídpillér alapozásai nyomán joggal vártuk, hogy 
római híd maradványait, vagy ahhoz csatlakozó létesít
ményeket találunk a tervezett beruházási terület D-i ré
szén. Az érintett területrészen már 2007-ben hosszabb, , 
E-D irányú szondaárkokat nyitottunk, ezek azonban 
nem fedték teljes hosszában a híd várható előkerülé

sének zónáját. Ezt az árokrendszert idén további négy 
szondaárokkal egészítettük ki, kötöttük össze, és így a 
már késó'bb megkezdett megelőző feltárásokkal együtt 
összesen 260 m hosszúságban nyertünk összefüggő 
keresztmetszeti képet a Hajógyári-sziget vonatkozó zó-, 
nájának régészeti rétegeiró1 E-D irányban. A feltárást 
egy ötödik, a Hajógyári-öböl partján (a Nagy-sziget Ny-i 
partján) nyitott kutatási felülettel is kiegészítettük, itt 
azonban a jelentős feltöltés és sóderréteg technikailag 
csak pontszerű kutatást tett lehetővé. 

Összesen 908 m 2 feltárása után a munka negatív 
eredménnyel zárult: a korábbi feltárások alapján meg
ismert római hídnak régészeti nyomát nem találtuk. 
A kevés feltárt régészeti objektum az 5. sz., középkori 
lelónelyhez köthető (egy gödör ház, egy árok és egy 
tárlóverem), római leletek csak másodlagos, közép
kori leletösszefüggésbó1 kerültek elő. A munka során 
szórványosan rézkori kerámiát is találtunk, de ezek 
objektumhoz nem kötődtek. A Hajógyári-öböl mentén 
nyitott szondáink azt mutatták, hogy itt a part menti, 
mintegy 20 m széles sáv az újkorban került feltöltésre, 
korábban csak időszakosan lehetett szárazon, mivel 
a humuszképződésnek alig találtuk nyomát, emberi 
területhasználatra pedig semmi nem utalt. 

Az ismert lelón elyek megelőző feltárása 

A korábbi ásatások során 5 lelónelyet különíthettünk el 
a Nagy-sziget D-i részén. Ezek közül idén három lelóne
lyet érintettek a munkálatok. Az 5. sz., 11-13. századi 
lelónely K-i felén (1. munkaterület, 6155 m 2) végeztünk 
felületi feltárást. Teljes egészében feltártuk a 4. sz., 
bronzkori lelónelyet (2. munkaterület, 928 m 2) . Kisebb 
munkákat végeztünk a 2. sz., 13-15. századi lelónelyen is 
(4. munkaterület), itt a tervezett résfal nyomvonalának 
megelőző feltárása történt meg 105 m hosszúságban. 
(Az illusztrációt lásd a következő oldalon!) 
„ 
Oskor 

Szórványosan kimutatható volt az 5. sz. lelónely terüle
tének őskori (rézkori, bronzkori) használata is, a 2007. 
évi után újabb, kiterjedt gödörobjektumot tárhattunk 
fel idén is. Rétegbó1 sem csupán elszórt cserepeket, 
hanem két, csaknem teljesen összeállítható, helyben 
összeroppant középső rézkori (tűzdelt barázdás) edényt 
is felszínre hozhattunk. 

Teljes felületen elvégeztük a 4. sz„ bronzkori 
lelónely feltárását. A 2007. évi 'D' szondaárok metszete 
alapján már tisztában voltunk a rétegviszonyokkal. 

A lelónely további részén is a tavaly tapasztalt gyér 
intenzitást láthattuk; a feltárt, több mint 20 gödörnek 
csak elenyésző része tartalmazott értékelhető régészeti 
leleteket, egyik objektum sem utalt tartós megtelepü
lésre, intenzív területhasználatra. 

A kultúrréteg alsó harmadától, 99,81-101,34 mBf 
szinten halovány foltként jelentkező, szürkésbarna 
betöltésű objektumok kerültek elő. A gödrök, cölöp
gödrök, karó- és cölöplyukak többsége kerek, teknős 
falú és aljú. Összefüggésük a leletanyag szegénysége , 
miatt tisztázatlan. A terület ENy-i részén, íves alakban 
kirajzolódó cölöplyuk és gödör csoportja felépítményre , , 
utalhat, míg az EK-i részen, az E-i metszetfal alá futó, , 
hosszúkás, íves lezárású, EK-DNy irányú objektumot 
metszete alapján árokrészletnek vélhetjük. 

Mivel a Hajógyári-sziget ezen része a Duna ártere, 
az objektumfoltok elmosódottak, a leletanyag pedig 
többségében szórványként jelentkezett. Határozott 
települési szerkezetet így nem tudtunk megfigyelni. Az 
objektumokhoz köthető kisszámú , pontosabban meg 
n em határozható bronzkori, díszítetlen cserépanyag 
mégis megtelepedésre utal, h acsak rövid ideig tartott is. 

Római kor 

Római kori objektumok az idei feltárások során egyálta
lán nem kerültek elő. A próbafeltárás, és az 5. sz. lelónely 
feltárása során mégis tehettünk jelentősebb, a római 
korra vonatkozó megfigyeléseket. A vizsgált térségben 
bolygatatlan rétegviszonyok mellett nem mutatkoztak 
római jelenségek, ez a római kori területhasználat kül
terjes jellegét mutatja. Ugyanakkor az Árpád-kori telep 
feltárása során lehetőség nyílt arra, hogy a történeti 
humuszt több rétegben bontsuk el, és rétegenként át
vizsgáljuk fémkereső műszerrel. A száztíznél több így 
gyűjtött fémtárgy területi m egoszlása egyértelműen 
összhangban volt a középkori település szerkezetével. Az 
összesen talált 29 érem közül 25 római volt, és csupán 4 
középkori. A római érmek közül is túlnyomó többségben 
a Constantinus-dinasztia kisbronzai szerepeltek (17 db), 
biztosan ennél későbbre keltezhető darab pedig nem 
fordult elő. 

Nem kevésbé jelentős római leletanyag származott a 
középkori házakból. Elsősorban a kemencékbe beépített, 
vagy további hasznosításra deponált kövek közt volt 
több római faragvány, így két oltárkőtöredék, aedicu
lafal, párkány, szarkofág, oszlop, és faragott kváderek 
töredékei. A római kövek egy részénél megfigyelhető 
volt a másodlagos, építészeti hasznosítás, az oltár kiálló , 
részeinek lefaragása, illetve habarcsnyomok, az Arpád-
kori kemencék tehát már legalább harmadik hasznosítási 
helyei lehettek a daraboknak. 

A próbafeltárás kapcsán ismét tapasztalhattuk az 
érintett területen már tavaly is leírt jelentős római 
leletkoncentrációt. Az idei munkák is a korábbi tapasz
talatokat erősítették meg, a római leletek egy újkori, 
nagy valószínűséggel a helytartói-palota bolygatásával, 
ásatásaival összefüggő rétegbó1 kerültek elő, ebbó1 a 
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rétegbó1 az erózió folytán állandóan 01nlik törmelék a 
partra is. Néhány lelettárgy, így a középkori házak má
sodlagosan, harmadlagosan hasznosított kövei biztosan 
nem hozhatók kapcsolatba a helytartói palotával. 

Középkor 

A 2008. évi feltárás legjelentősebb eredményét az 5. sz. 
lelónely összefüggő felületi feltárása jelentette. Összesen 
16 földbe mélyített házat, mlíhelyt, és 3 felszínen álló, 
cölöpszerkezetes épületet tártunk fel. Az épületek között 
és mellett kiterjedt árokrendszer bontakozott ki, két 
külső (sütő?) ke1nence, kisebb alkaln1i tüzelónelyek, és 
számos gödör egészítette ki a település maradványait. 
A település kronológiai keretei is bővültek, míg 2007-
ben a telep központi részét érintő szondaárkunkban 
elsősorban 11-12. századi leletek kerültek elő, idén 13. 
századi anyagot is találtunk. A település kezdeteit a ke
rámia mellett idén két darab I. István dénár is keltezte. 

A telep korábbi periódusának objektumai egyetlen, 
a többi háznak mintegy prototípusát adó, de azoknál , 
jóval nagyobb ház köré, illetve közvetlen E-i szomszéd-
ságában csoportosultak. Ez a gödörház 420x410 cm , 
alapterületlí, NyENy-KDK tájolású, az oldalak közepén, 
és a ház sarkainál is találtunk cölöplyukakat. A bejárat 
nyomait a ház DK-i sarkánál, délró1 találtuk. A ház ke-, 
mencéjét eredetileg kövekbó1 rakták, az EK-i sarokban 
helyezkedett el, de késóob szisztematikusan felszámol
ták a nagyobb köveket kiválogatva. A ház közepének 
közelében, a DNy-i negyedben kis, téglalaphoz közelítő , 
alakú, E-D-i irányú beásást találtunk, n1elyet utólag a 
ház döngölt agyagpadlójától eltérő agyaggal tapasztottak 
le. A beásás funkcióját a benne talált kisszán1ú, közöm
bös jelleglí lelet sem magyarázta. Az épület hosszabb ide
ig állhatott fenn, többször javították, foltozták a padlót, 
talán a cölöplyukak egy része is szerkezeti átalakításra 
vezethető vissza. A házként való használat után, a már 
félig feltöltődött mélyedés szemétgödörként funkcio
nált, a markánsan elkülönülő szemétgödör betöltésébó1 , 
is még kora Arpád-kori kerán1ia került elő. 

A település központi részén további 8 hasonló 
szerkezetlí, de kisebb gödörházat találtunk. Ezek jellem-, 
ző módon cca. 310x280 cm alapterületlíek, NyENy-KDK , 
tájolásúak, állandó elem a köves ken1ence az EK-i sarok-
ban, a ház oldalainak közepén található cölöplyukak, 
és a kis téglalap, vagy ovális alakú, letapasztott beásás 
a DNy-i negyedben. Az esetek egy részében lehetett 
csak n1egfigyelni a ház bejáratát, ekkor n1indig a DK-i 
sarokban, D felé nyílt. A köves ken1encék építésével 
kapcsolatban is lehetett néhány alapvető inegfigyelést 
tenni. A ház gödrének kiásása, a tetőzetet tartó oszlopok 
felállítása után került sor a kemence sekély, téglalap 
alakú n1élyedésének kialakítására. Ezen belül további 
mélyedést vájtak a leendő tűztérnek. Ekkor a ken1en
ce sarkainál 4 (a legnagyobb ház esetében 6) kisebb 
karólyukat is kin1élyítettek, melyek rendeltetése nem 
teljesen világos, mivel ezeket a viszonylag épen maradt 
kemencék kövei is fedték, illetve egy ken1ence esetében 

a lyukakba becsúszott köveket is találtunk. A kemencék 
felépítményét alkotó kövek tehát csak ezután kerültek 
a helyükre. 

Nem egyértelmlíen eldönthető, hogy még ehhez 
a települési periódushoz kötődik-e az a két, hasonló 
méretű objektum, melyek alak és tájolás szerint illesz-, 
kednek csak a sorozatba. Ezek a település E-i, illetve D-i, 
periférikusabb részén helyezkedtek el, a többi háznál 
jóval sekélyebbek, sem kemence, sem döngölt padló 
nem volt megfogható, egyik esetben még a cölöplyukak 
sem mutatkoztak. A rendkívüli leletszegénységüket is 
figyelembe véve ezek vagy félkész, vagy csak ideiglenes 
épületek lehettek. 

Két mlíhelyként azonosítható objektum periódus
hoz kötése szintén proble1natikus. Az egyik egy lénye
gében a többi gödörházhoz egészen hasonló létesítmény, 
inely azonban nem köves ken1encével, hanen1 a Ny-i 
oldalából induló, földbe vájt, legyező alakú ke1nencével 
rendelkezett. A kemence előterében külön hamuzógöd
röt is kialakítottak, a bejárat pedig ezúttal K felé nyílt a , 
DK-i saroknál. Az objektumból kora Arpád-kori leletek 
kerül tek elő, de a legnagyobb korai házhoz annyira 
közel feküdt, hogy egyidejű működésük igen kétséges. , 
A másik sütónáz, vagy mffhely a telep E-i részén h e-, 
lyezkedett el, ennek eredeti kialakításában E felé nyílt 
hasonló jelleglí kemencéje, majd késóob egy további 
kemence is készült a Ny-i oldalon. Itt hosszabb idej{í 
használattal számolhatunk, mivel a korábbi kemence 
platniját egyszer megújították, majd a késóobi kemencét 
vették használatba. 

Két külső kemencét is feltártunk, melyek n1éretben, , 
alakban különböztek, de szerkezetben az E-i sütónáz 
késóbbi ke1nencéjével rokoníthatók. A platnit kavi
csozással, vagy kövekkel és kaviccsal alapozták. Maga 
a platni gyengén kiégett, néha alig volt megfogható. 
A platnit további nagyobb mennyiséglí kő fedte kevés 
paticcsal keverten. 

· A település késóbbi fázisában jelentős váltás történt 
az épülettípusok tekintetében. A gödörházak - összesen 
hármat érintett idén a feltárás - jóval nagyobbak, elérik , 
a 610x330 cn1-t is. A NyENy-KDK tájolás n1egmaradt, 
de változott a cölöpök kiosztása, egyetlen középten
gely vált hangsúlyossá. A kemence helye kevésbé volt , , 
kötött, két esetben az ENy-i, egy esetben az EK-i sarkot 
foglalta el. A t{ízhely ténylegesen a házgödör sarkának 
kitapasztásával, a ház többi részétől való leválasztásával 
jött létre, szája, ház feló1i oldala kövekbó1 rakott, és a 
korábbi ke1nencékkel sze1nben kavicsos alapozású, erős, 
tapasztott platni ja volt. A periódus építményei a korábbi 
települési központtól K-re és Ny-ra helyezkedtek el. 

Nagy valószínffséggel ehhez a települési periódus
hoz kapcsolható a három feltárt, egykor felszínen álló, 
téglalap alakú, cölöpszerkezetes épület. Közülük kettő 
közvetlenül a késóobi gödörházak n1ellett helyezkedett 
el, egy esetben az épület fedte egy korábbi gödörház , , 
területét. Az építn1ények tájolása EEK- DDNy, szer-
kezetük, n1éretük némileg eltérő (836x464, 913x430, 
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1750x420 cm). Két esetben biztosan inegállapíthat
tuk, hogy belül több helyiségre osztották az épületet. 
A bejárat helye mindhárom esetben a Ny-i oldalon 
sejthető. Az egyik ilyen épület D-i végénél, a történeti 
humuszban vett felszínen nagy mennyiséglí paticsot, és 
számos apró vastárgyat, vassalakot dokumentálhattunk, 
így elképzelhető, hogy itt vasmegmunkálás, kovácsolás 
folyhatott. Egyéb tekintetben is az épületek gazdasági 
funkciója tlínik valószínűnek. 

A már tavaly is észlelt területhatároló árkok rend
szere, rendeltetése is tovább körvonalazódott. Az árkok 
nem egy idó'ben keletkeztek, de nagyobbrészt egymást 
kiegészítő hálózatot alkotnak. A szuperpozíciós esetek 
meg1nutatták, hogy az árkokat a korai házaknál késó'bb 
alakították ki, leginkább arra gondolhatunk, hogy a 
rendszer nagyobb része a késó'bbi települési periódus
hoz tartozik. Egy több inint 1000, és egy kb. 100 in2-es, 
árokkal körülvett területet teljes egészében feltártunk, 
n1elyeken belül nem találtunk lakóobjektumot, így bizto
sak lehetünk abban, hogy nem csak a házhelyeket, vagy a 
lakott területet határolták ilyen n1ódon. Ugyanakkor egy 
inásik, n1ajd 2000 1112-es, körülhatárolt terület magában 
foglalja a három késó'bbi házat (és a korábbiak közül 
négyet), két felszínen álló cölöpszerkezetes épületet, 
egy sütőházat és egy külső kemencét. Az egyes háztar
tások, gazdasági egységek elkülönítése tehát továbbra 
is problematikus. Egy másik, árokkal övezett egység a 
feltárás D-i részén inintegy 27 m távolságra kezdődik 
a település központi részétó1. Bár itt n1ég nen1 volt 
lehetőségünk a teljes feltárásra, egy cölöpszerkezetes 
épületet, és egy külső kemencét már biztosan magába 
foglal ez a településrész. 

A 2. sz. (13-15. századi) lelónely azon részén végez
tünk kisebb megelőző feltárást, ahol a tervezett résfal 
kialakítása előtt, a kis relatív mélység ezt lehetővé tette, 
a résfal névleges szélességében (80 cn1). Összesen 9 új 
régészeti objektumot azonosíthattunk és tárhattunk , 
fel részlegesen, melyek közül 2 közelító1eg E-D irá-
nyítású árok, 6 gödörobjektun1, és 1 kisebb, téglalap 
alakú tlízhely. Az idén talált kevés lelet egyértehnűen 
n1utatta a 2007-ben feltárt objektun1okhoz flíződő kap
csolatot. A t(ízhely jelentősége annyiból kie1nelkedő, 
hogy a tavalyi feltárás során hiányoztak a lelőhelyró1 

az egyértelm(íen telephez köthető objektun1ok, csupán 
a leletanyag jelezte a lelónely jellegét. 

Sli. Budapest, Ill. Hunor utca 21. 
Ró 

H AVAS ZOLTÁN 

2008. április-május folyamán építkezést megelőző fel
tárást folytattunk a telek (Hrsz.: 18726/ 10) D-i felébe 
tervezett 111 m 2-es mélygarázs területén. A telek az , 
aquincumi katonaváros ENy-i régiójának s(írlín beépített 
területén helyezkedik el, a késő ró1nai cella trichora kör
nyezetében. Az 1920-30-as években, a telek környékén 
folytatott építkezések és csatornázások során, továbbá 

Nagy Lajos kutatásai révén római épületek, terrazzopad
lók, falfestmények és késő római temetkezések kerültek 
felszínre. 11 

A feltárás kezdetén, a jelenlegi járdaszinttó1 számí
tott 50 c1n-es inélységben már római épületmaradvá
nyok, épületon1ladékok, terrazzopadlók és a falakon fal
festmények kerültek elő. A telek településtörténetének 
tisztázására két kutatóárkot nyitottunk, amelyek közül 
a D-i 10 m hosszú volt, teljes rétegsort adó feltárását 
statikai okok miatt fel kellett függesztenünk. 

Az árokban jelentkező legkorábbi emlékeket az 
ÉNy-DK irányú árkok képezték, amellyel egy idó'ben 
agyagtégla-építmények megléte valószínűsíthető. Az 
árkok feltöltését és ezzel párhuzamosan az agyagtégla
építmények elplanírozását követően kisméretlí kemen
céket létesítettek a területen. A rövid életű ipartelepet 
elplanírozták, inajd kőalapozású, agyagtégla feln1enő 
falú lakóházakat építettek, melyek tájolásán n1ár ész
revehető az egységes kit(ízési koncepció. A kora római 
épületek díszítésére a feltöltésbó1 előkerült vakolattö
redékek utaltak. A vakolatok gyenge megtartása miatt 
a festett rész szinte teljesen lekopott a töredékekró1. Az 
épületek pusztulását követő tereprendezés révén erősen 
megemelkedett a terepszint. 

A Kr. u. 3. sz. elején újabb épületeket emeltek, egy 
helyen a korábbi 2. századi fal alapozására is ráépítet
tek, szinte minimális tájolási különbséggel. A 3-4. sz. 
folyamán az épületeket többször átépítették, csatornát 
létesítettek és szüntettek meg. A téglabélyegek alapján 
a legkésó'bbi építkezés a Valentinianus-korra tehető. 
A telek bejáratánál, a felszínhez közel, a n1odern utca alá 
nyúló terrazzopadlós helyiség DK-i részlete került elő, 
padlóra omlott színes falfestn1ény-töredékekkel és a fala
kon, eredeti helyén lábazati falfestmény-n1aradvánnyal. 

A kutatási terület kiterjedése és a feltárt falak eltérő 
periódushoz való tartozása miatt épületalaprajz össze
állítására, utak által határolt insulák azonosítására nem 
nyílt lehetőség. A telket teljes egészében nem tártuk fel, 
de késő rón1ai temetkezés a kutatás során nem került elő. , 

A katonaváros ENy-i régiójában található telek és a 
tó1e D-re eső vidék, a jelenlegi kutatások alapján, a kora 
ró1nai időszaktól egészen a késő római korig folyamato
san lakott, beépített területnek számított. Az itt feltárt 
3-4. századi épületek jellegükben illeszkednek a terü-, 
lettó1 E-ra, a Vörösvári út n1entén feltárt terrazzopadlós, 
falfest1nénnyel díszített lakóházak sorába. 

55. Budapest, Ill. Hunor u. 2Li-26. 
Ró,Kk, Kú , 

KrRCIIILor ANITA 

Az aquincu1ni katonaváros ENy-i régiójában található 
3400 m 2-es telken 2007. október 24. és 2008. november 

11 NAGY L.: Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár utcában. 
Budapest, 1931. 
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3. között építkezést megelőző feltárást folytattunk. 
A terület természetes domborzati viszonyainak kö-, , 
szönhetően a terepszint jelentősen lejtett E-ENy felé. 
A közeli forrásnak és a hegyekből érkező patakok vi
zének köszönhetően a terület mocsaras jelleget öltött a 
római foglalást megelőzően és a kora rón1ai időszakban. 
A kutatott telek D-i és DK-i része kiemelkedésen talál
ható, a területnek ezen a részén figyeltük meg a legko
rábbi, a Kr. u. 2. századra keltezhető telepjelenségeket, -a cölöpszerkezetű épületekre utaló objektumokat és 
vízelvezető árkokat. Hasonló kora római jelenségeket a 
Hévízi utcai lakópark és a Hunor u. 39. telken korábban 
már azonsítottak.12 A mocsár lecsapolását követően a ka-, 
tonaváros ENy-i régiójának Ny-i részében iparnegyedet 
létesítettek, fazekaskemencékkel és kutakkal.13 A terület 
középső részében nyitott átvágások során - feltehetően 

az iparnegyedet vízzel ellátó - két kutat tártunk fel, 
amelyek közül az egyikbó1 fatöredékek, talán hordó bélés 
maradványai kerültek elő. 

A Kr. u. 3. sz. elején, a Severus-kor folyamán, a 
katonaváros colonia rangra történő emelését követően 
a terület beépült, utakat és az útra tájolt épületeket 
létesítettek. Az épületeket a Kr. u. 3. sz. folyamán s a 
4. sz. elején többször átépítették, aminek következtében , 
az ENy-DK irányú út beszűkült. Az épületek egy ré-
szében ipari tevékenységet folytattak, kisebb műhelyek 
működtek, más részük lakóhelyiségként funkcionált, 
amire a falfestmények és a kiépített fűtésrendszer is 
utal. A területen a katonasággal kapcsolatba hozható 
lelet nem került elő, sokkal inkább gazdasági tevékeny
ség nyersanyagai, félkész- és késztermékei, ami alapján 
feltételezhető, hogy a területen kereskedők és csont
megmunkálással folalkozó iparosok lakóházai létesültek. 

A telek középső részén feltárt , 6-8 alkalommal 
átépített épületegyüttes fűtött, falfestménnyel díszített 
terrazzopadlós lakóhelyiségei a római ízlésnek megfe
lelően készültek, de kivitelezésükben elmaradtak a ka
tonaváros 3. századi fényűző mozaikpadlós lakóházaitól. 
A nagy inennyiségben előkerült falfestménytöredék 
díszítései között egyaránt megtalálhatók az egyszerűbb 
fehér vakolat és a változatos színösszeállítású falfe
lületek, an1elyek talán falra erősített szövött, vagy 
gyékénymintát utánoztak. A falfestmények összeállí
tását követően pontosabb képet nyerhetünk a díszítést 
illetően és talán a helyiségek funkciójára vonatkozóan is. 
A terület felhagyásakor az épületeket teljesen kiürítet
ték, a h elyiségekbó1 a falfestményeken kívül ininin1ális 
leletanyag került elő. 

A szórványosan elhelyezkedő 7, eltérő tájolású 
késő ró1nai temetkezés a terület felhagyását jelezte. 

12 MADARASSY 0 .: Római kori beépítettség kutatása az aquincun1i 
katonaváros északnyugati határán. AqFüz 1 (1995) 35-37.; MADA
RASSY 0.: Kutatások az aquincun1i katonavárostól északra. AqFüz 
2 (1996) 61-62. 

13 K1Rc1u10F A.: Új feltárási ered1nények a katonaváros északnyugati 
régiójából l. AqFüz 13 (2007) 40-56. 

Az 1930-ban, a telek közelében feltárt cella trichorával 
kapcsolatba hozható újabb építmény nem került elő. 

A késő római te1netkezések kis száma, véletlenszerű 
elrendezésük és a cella trichorától való távolságuk miatt 
(kb. 60 m) valószínűleg már a temető szélét jelzik. 

A telek Ny-i részében a tervezett alapozási sík mély
ségével nem értük el a római rétegeket, így a legiotábor , 
Ny-i kapujából induló, a telektó1 E-ra, korábban két , 
helyen megfigyelt ENy-DK irányú út nem került elő.14 

A középkori-kora újkori sárga agyagos, apróköves, , 
szintén ENy-DK irányú út két rétegét dokumentáltuk 
a telekrész Ny-i végében. 

KrRCHHOF ANITA 

56. Budapest, Ill. Keled utca, Aquincum polgárváros 
Ró 
A BTM Aquincumi Múzeuma két ütemben, 2008. június 
12. és július 4„ valamint augusztus 28. és szeptember 12. 
között végezte a fent említett terület régészeti feltárását. 
A munka célja idén is a kapcsolódó úthálózat tervezé
séhez történő adatszolgáltatás volt. A feltárt terület az , 
aquincumi polgárváros ENy-i részén található, a „D" , 
utcától E-ra, a forum komplexummal szemben, Ny felé. 

Az 1. ütemben megnyitott 20x10 m alapterületű 
szelvényt az utolsó napokban előkerült mozaikpadló mi-, 
att 2. ütemben E felé még 10 m-rel meghosszabbítottuk, 
így összesen 300 m2 területet tártunk fel. 

Ennek során legalább négy építési periódushoz 
tartozó falak, padlószintek (terrazopadlók), épület-, , 
freskóomladékok kerültek elő, illetve egy ENy-DK-i 
irányú csatorna részlete is. Az épület(ek) alaprajza és 
funkciója a kis feltárási terület miatt nen1 volt megálla-, 
pítható, E felé azonban nagyméretű küszöbkő vezetett 
egy nagyobb helyiségbe, amelynek falait vastag vízzáró 
vakolatréteggel vonták be, lábazati részén márványla
pokkal, felmenő részén pedig legalább egy alkalo1nmal 
n1egújított színes freskóval díszítették. A töredékek 
tanúsága szerint növényi és geometrikus motívun1okat 
alkalmaztak, a inennyezet felé pedig széles stukkódíszí
tés zárta le az oldalfalak díszítését. A helyiség padlójának 
bejárathoz közel eső részén kétrétegű terrazzoalapon 
nagyn1éretű fehérmárványlapokkal burkolták, köztük , 
keskeny vörösmárvány csíkokkal, majd E felé egy 
1,1x1,2 m alapterületű színes (fehér-kék-vörös) n1o
zaikpadló-részlet egészítette ki. A n1ozaikpadló szélei 
hiányosak, keretelése pelta, háron1szög, illetve fonatmo
tívun1, a kép1nezó'ben pedig szin1metrikusan a négyszög 
sarkai felé n1utató, átlósan elhelyezett növényi minta. 
Középen ron1busz és pelta alakú mintával egészül ki. 
A padlórészlet DNy felé erősebben sérült, megégett, 
a restaurátori megfigyelés szerint fagyökér bolygatta. 
A terepi inegfigyelések szerint a mozaikpadló egy na-

14 BUDAI B. T. - KIRCHHOF A. : Budapest, III. ker., Vörösvári út 
103-io5., hrsz.: 16916/2. AqFüz 13 (2007) 259-261. 
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gyobb, szőnyegszerű kompozíció része lehetett, esetleg 
panelekbó1 állt. Kelet felé egy következő, hasonló méretű 
„elem» lenyomata és néhány elkopott n1ozaikszeme , 
maradt meg a terrazzoalapozáson. A helyiségben E felé 
sajnos beszakadt és megsemmisült a padló folytatása, 
itt viszont tanulmányozható volt a terem fűtése: hypo
caustumoszlopok és egy K-Ny-i irányú f(ítőcsatornafal 
tartotta a közel 80 cm belvilágú fűtőtér felett a padlót, , 
alján szintén terrazzoból készült az aljzat. A terem E-i le-
zárása nem került elő, mint ahogy arról sincs információ, , 
hogy folytatódott-e a mozaikpadló E felé. A fűtőtérbó1 
mindenesetre további n1ozaikpadló-darabok (10-20 cm) 
kerültek elő, kék(?) színű, durvább mozaikszemekbó1. 

A gazdagon díszített helyiséggel ellátott épület( ek?) 
funkciója kérdéses: legnagyobb valószínűséggel köz
épület lehetett, hiszen közel a város fóruma, közigaz
gatási központja, de nem zárható ki esetleg a fürdő, 
vagy magánjellegű lakófunkció sem. Az épület gazdag 
díszítésű periódusa a jelenlegi feltételezések szerint a 
Kr. u. 4. sz. elejére keltezhető. 

A most eló'került lelet több szempontból is figyelem-, 
re méltó. Erdekessége, hogy az itt előforduló padlótípus 
(mozaik és márvány) kombinálása eddig teljesen isme
retlen volt Aquincumban, ehhez hasonlókat elsősorban , 
Eszak-Afrikában, a közel-keleti római városokban és 
Rómában találni. Az Aquincumból ránk maradt három 
mozaikpadló közül ez a most eló'került padló a legkésób-, 
bi, jelezve a város utolsó virágkorát. A polgárváros HEV-
tó1 Ny-ra lévő területéró1 mindezidáig ilyen színvonalú 
épület nem volt ismert. 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

57. Budapest, Ill. Királyok útja 195-197. és Királyok 
útja 199-203. 
R, B, LT 
2008. június 16. és július 2. között a BTM szondázó 
próbafeltárást végzett a fenti telkeken (Hrsz.: 63588; 
63589). A kivitelezéshez kapcsolódó földmunkával 
érintett területeken 5 kutatóárkot húztunk, 749 n12-en 75 
stratigráfiai egységet (réteg, beásást) dokumentáltunk. 
Ebbó1 régészeti korú rétegnek 2, biztosan régészeti korú 
beásásnak 10 bizonyult. 

Az 1. árokban (98 m 2) egy nyújtott, háton fekvő 
emberi vázat, mellette egy bizonytalan eredetű beásást 
dokumentáltunk. Ezen túlmenően teljesen leletmen
tesnek bizonyult az árok. A 2. árok (156 m 2) néhány 
rétegleletet leszá1nítva teljesen negatívnak bizonyult. 
A 3. árokban (356 m2) újkori és kevés császárkori kerá
miát tartalmazó rétegben több sorban nagyjából K-Ny-i 
tájolásban futó ültetőgödröket és karókat dokumentál
tunk. A sárga altalaj szintjén futó felületünkön 3 őskori 
objektu1not tudtunk dokumentálni. A kutatóárok Ny-i 
szélén tapasztalható kavicsos mederkitöltés és a felette 
húzódó sárga löszös altalaj jelentős térszínemelkedésre , 
utal ENy-i irányban az OMV töltőállomás felé, ahol a 
III. Vörös Hadsereg útja néven nyilvántartott régészeti 

lelónely feltárása zajlott az 1960-80-as években. A 4. 
árokban (33,3 m2), mely 3 árokszakaszból állt, a sárga 
altalajban 6 gödörobjektum részlete rajzolódott ki, 
melyek leletanyagot is adó kisebbik hányada a középső 
rézkori Ludanice-kultúra emlékanyagát tartalmazta. 
A felette húzódó őskori kultúrréteg rézkori cserepek 
n1ellett késő bronzkori és kelta leletanyagot is tartal
mazott. Az 5. árokban (106 n12) régészeti aktivitást nem 
tapasztaltunk. 

A szóban forgó területen a Duna árterének ala-, 
csonyabb magasságú térszíne terült el, ENy-i irányba 
emelkedő részén húzódhatott az is1nert bronzkori te-, 
mető, a Duna főmedréhez közelebbi, nagyjából E-D-i 
irányú sávban pedig teljesen új lelónelyként egy középső 
rézkori település húzódik. Itt a rétegbó1 szárn1azó késő 
bronzkori és vaskori leletanyag e korszak jelenlétét is 
valószínűsíti a part menti sávban. 

58. Budapest, Il l. Királyok útja 291. 
U,R, B,LT 

SZILAS GÁBOR 

„ 
2008. október 15. és november 24. között a BTM Os- és 
Népvándorlás kori Osztálya folytatta a 2007 őszén meg
kezdett feltárásokat, melyek során elsősorban a Duna 
mentén húzódó, egyre jobban adatolt lelónelyláncolat 
belső szerkezetére vonatkozóan vártunk új informáci
ókat. Az igen összetett rétegviszonyokat mutató, 2007-
ben kutatott Királyok útja 293. sz. telektó1 D-i irányban 
kb. 100 m-re ugyanis a korábbi kutatások alapján a 
régészeti intenzitás csökkenését tapasztaltuk. A II. , 
majd a 2009-ben esedékes III. ütem keretében a telek , 
(I-frsz.: 63629/5) E-i felén épülő társasházak, valamint 
a „Csónakház» területének teljes megelőző feltárásával, 
azaz a köztes terület megismerésével a lelónelyláncolat 
középső szakaszán mintegy 230 m hosszan rekonstruál
hatjuk belső struktúráját. 

A szóban forgó telek középső részén nyitott „A2„ , , 
épület területén EENy-i irányban jelentékeny, csaknem 
3 n1-es terepszint-emelkedést, ezzel párhuzamosan ho
mokossá-löszössé váló altalajt dokumentáltunk. E terep
rézsű területén a korábban lokalizált többperiódusú 
császárkori kelta település tároló- és agyagnyerő gödreit, 
valamint három lejtőirányú , vízelvezető szereppel bíró, 
barázdákkal tagolt aljú árokrendszer maradványát tár
tuk fel. A fokozatosan süllyedő térszínen 100,3 m (Bf) 
magasságban szűnt meg a régészeti aktivitás. , 

Az ettó1 E-ra elhelyezkedő „B3„ épület helyét az 
egykor itt létesített medence kimélyítésekor j elentősen 

m egbolygatták, így ezen a területen rétegtani n1egfi
gyelésekre nem volt lehetőség. A mélyebbre leásott 
települési objektumok aljának dokumentálásával csupán , 
annyit tudtunk rögzíteni, hogy a telek E-i részén inár 
a dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája és a késő 
rézkori badeni kultúra il1egtelepedésével is számolnunk 
kell. Az épület Ny-i, közn1űárkokkal bolygatott részén 
viszonylag kevés újkőkori és rézkori objektun1, valamint 
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középső bronzkori tárológödrök és kelta félig földbe 
mélyített épület maradványai láttak napvilágot. 

Az ásatás leginformatívabb részének a Dunához kö-, 
zelebbi EK-i teleksarok „C2" szelvénye bizonyult, ahol n1ár , 
a tó1e E-i irányban alig 30 n1-re elhelyezkedő (Királyok 
útja 293.) területtel azonos, összetett töbrrétegű lelónely 
részlete került elő. A D-i irányból látványosan kinyíló 
„rétegolló" három vastag horizontális települési szint 
kialakulását eredményezte. A mai járószint alatt 15-20 
cm vastag.humuszos sötétbarna réteget dokumentáltunk, 
mely keverten tartalmazott késő bronzkori és kelta lelet
anyagot. Szórványos későbronzkori és hulladékgödrökbó1 
álló késő vaskori teleprészlet inellett e szintben tártunk fel 
9, szintén késő bronzkori, erősen bolygatott, 1-4 edényt 
tartalmazó urnás temetkezést. Ezzel 18-ra emelkedett 
a lelónelyen feltárt urnamezős temetkezések száma. 
Egyelőre nem világos, hogy ez a réteg kizárólagosan a késő 
bronzkori területhasználathoz köthető, vagy összefügg 
a késő vaskori településsel is, ugyanis a környék terep
rendezési munkáinak következtében minden bizonnyal 
jelentősen pusztult a lelóbely felső rétegsora. Az ez alatt 
húzódó, váltakozó vastagságú (30-50 cm) égett, hamus, 
törmelékes, talán terepegyengetés során képződött kö
zépső bronzkori réteg és a hozzá rendelhető nagyszámú, 
koszideri leletanyagot adó méhkas alakú gödör egységes, 
markáns települési nívót képvisel a lelóbelyen. 

A középső bronzkori szint alatt helyenként a 120 cm 
vastagságot is elérő sötétbarna fekete agyagos réteg - a 
koszideri gödrök oldalában jelentkező beásások tanú
sága szerint - a Harangedény-Csepel csoport, a baden i 
kultúra és várhatóan a dunántúli vonaldíszes kerámia 
kultúrája telepobjektun1ait foglalja magába. E szintek és 
a „Csónakház" területének feltárása 2009-ben várható. 

Munkatársak: M. Virág Zsuzsanna régész, Hurta 
Orsolya geológus, Farkas Nikolett, Keczán Krisztina, 
Kovács Dömötör, Somogyi Ferenc, Szakmáry Béla 
technikusok. 

59. Budapest, Il l. Lajos utca 170. 
Á? 

SZILAS GÁBOR 

2008. december 2-án a BTM Aquincumi Múzeuma ré
gészeti megfigyelést végzett az ingatlanon. A Péter-Pál 
plébániate1nplon1 D-i falának külső tövében egy oda 
tervezett szobortalapzat alapozási munkálatait végezték. 
A 95x45 cm-es alapozási gödörben a térburkolatot alkotó 
kockakövek eltávolítása után laza, kevert inodern kori 
feltöltést lehetett megfigyelni. Ez alatt, a jelenlegi járó
szinttó1 45 cm-re, egy masszív, köves-habarcsos felület 
jelentkezett, mely szinte teljesen kitöltötte az alapozási 
gödör aljának felületét. Ez vagy a plébániatemplon1 ala
pozásával van összefüggésben vagy az egykor itt állott , 
Arpád-kori templon1 alapfalaival hozhatjuk kapcsolatba. 
Az alapozási munkálatok ennél a szintnél azonban nen1 is 
haladtak tovább, így az említett felület érintetlen maradt. 

VÁMOS PÉTER 

60. Budapest, Ill. Lángliliom utca 
Ró, Kö 
2008. november 12. és december 12. között a fenti 
terület (Hrsz: 20023/ 27; 10, 15., 16„ 17. sz. épületek) 
összesen nen1 egész 200 m 2-es felü letén végeztünk , 
próbafeltárást. Ujonnan n1egnyitott szondaárkaink a 
korábban megkutatott területekhez részben közvetlenül 
kapcsolódtak. 

10. épület 

12,5x2 m-es, lejtő irányú szondaárkot nyitottunk a terve
zett építési kontúr Ny-i széle mentén. A szondaárokkal 
elsősorban azt igyekeztünk tisztázni, hogy a közelben 
már korábban n1egismert, K- Ny-i, két periódusú fallal 
párhuzamos, vagy ahhoz csatlakozó további épületrész 
nem m u tatható-e ki délebbre. Ugyanakkor számít
hattunk arra is, hogy a Garády Sándor által 1934-ben 
feltárt sírok egyikét is érintheti a kutatás. A szondaárok 
vonalába annak D-i végénél Ny-ról egy eddig ismeretlen , 
csontvázas sír lógott be. A sírra rábontva KEK- NyDNy 
tájolású, egyszerű földsírt tárhattunk fel, koporsó 
nyomát nem találtuk. Az eltemetett nő volt, a vázat 
eredetileg is enyhén felhúzott lábakkal helyezték el, de 
a lejtő irányú talajn1ozgások is bolygatták a sír eredeti 
rendjét. A n1ellékletek (1 omega fibula, 1 Caracalla-éren1, 
1 ezüst-, 1 bronz-, 1 vasgyűrű) alapján a temetkezés a 
Kr. u. 3. sz. első harn1adára keltezhető. , 

Kevesebb, mint 2 m-rel E-ra egy újabb ten1etkezést 
találtunk. Ez azonosíthatóan a Garády Sándor által 
feltárt második sír, mellyel Garády Bithinia Severa 
ismeretlen nevű férjének sírkövét hozta összefüggésbe. 
A sírt Garády nagyobb részben feltárta, de bizonyos 
részletei, szélei, alja még bolygatatlanul maradt, így 
megállapíthattuk, hogy egy hozzávetó1eg a csontvázas 
temetkezéssel azonos irányú, 2,20 n1 széles, erősen 
égett szélű helyben hamvasztásos ten1etkezésről van 
szó. A sír egy szűkebb, n1élyebbre kialakított kamrával 
is rendelkezett, n1elyben a hamvak és a faszén nagyobb 
részét inegtaláltuk. A korábbi ásatás ellenére n1ég itt is 
azonosítható volt a lejtő irányú hegymozgás romboló 
hatása. A szenes rétegben nagy mennyiségben találtunk 
eredetileg textíliához vagy bútorhoz tartozó, 1,5- 2 mm 
széles bronzlen1eztöredékeket, egyes helyeken in situ 
is megfigyelhető volt, hogy ezek eredetileg hálózatos 
mintát adhattak ki. A sírmellékletekbó1 csupán néhány 
apróbb kerámiatöredék, és egy Iványi VII. típusú mécses 
töredékei maradtak fenn. , 

Az utóbbi sírtól E-ra a sírgödör által vágott rétegeket 
is elbontották a további mélyítéssel. Azonosítottuk azt 
az apróköves felületet, an1elyet n1ár 2006-ban is a feltárt 
fal késóbbi periódusához kapcsolhattunk, további, akár 
a késóbbi, akár a korábbi falperiódushoz kapcsolódó 
falazatot azonban nem találtunk. 

15. épület 

Itt a 2005 . évi kutatóárokhoz K-ről közvetlenül csatla
kozó, mintegy 15x5 n1-es felületet kutattunk. A korábbi 
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szondaárok K-i metszete alapján jól azonosíthattuk a 
középkori, majd mélyebben a római kori rétegeket. 

Elsőként, még középkori kerámiákat tartalmazó 
rétegbó1 került elő jelentősebb lelet, egy 1/ 2-1/ 3 élet
nagyságú, mészkó'bó1 faragott férfi.szobor jobb karjának 
töredéke. A villa pusztulásával összefüggésbe hozható 
felszínen szórt köves omladék jelentkezett az idei kuta
tási felület K-i szélénél. Ezt egy 2006-ban engedély és 
szakfelügyelet nélkül kialakított, betongyíírűs vízgyűjtő 
akna, valamint az idevezető dréncsövek árkai vágták. Az 
akna a mélyebben fekvő római rétegeket is bolygatta. 

Mélyebbre bontva elértük a villa használatával 
összefüggő, szintén szórt köves, téglatörmelékes, több 
római kerámiát is tartalmazó szintet. A szint bontása 
során eló'került kiemelkedő leletként meg kell említeni 
egy jó megtartású bronz kulcsgyűrűt, és egy bronzérmet. 

Nyugaton ezt a felszínt is átvágva tovább mélyítet
tünk kisebb felületen, hogy elérjük a villa alapozásainak 
szintjét, valamint a korábbi római rétegeket. Falakat, 
épített útfelületet vagy járószintet nem találtunk itt sem. 

16. épület 
, 

Itt a 2006. évi kutatási felülettó1 E-ra, két részletben, 
összesen mintegy 40 m2-es felület megnyitására volt , 
lehetőségünk. Megint csak a korábbi ásatás E-i metszeté-
bó1 indulhattunk ki a rétegsor tekintetében, és mindkét 
felületen el is értük a már csak római leleteket (római 
téglatöredéket, kerámiát, késő római bronzérmet) adó 

/ 

rétegeket. Epített jelenséget, lekövezést itt sem találtunk 
az említett rétegekhez kapcsolódóan. 

17. épület 
, 

Az új telepítési hely EK-i részén 40 m2-es felületet nyi-
tottunk. A kutatás során bolygatatlan rétegsort találtunk. 
Régészetileg értékelhető jelenséget az altalajig lejutva 
sem találtunk, a rón1ai kori humuszos rétegbó1 igen 
kevés rón1ai kerámiatöredéket gyűjthettünk. 

61. Budapest, Il l. Pusztakúti út Sli. 
B,Ró 

HAVAS ZOLTÁN 

2008 februárjában a Geomega Kft. a BTM Aquincumi 
Múzeumn1al együttműködve geofizikai felmérést végzett 
a telken (Hrsz.: 22901/ 3). Célja egy késó'bbi beruházás 
megvalósíthatóságának vizsgálata volt, a telek DK-i ré
szén korábban ismertté vált római épületmaradványok 
sze1npontjából és annak felderítése, hogy a telek Ny-i ré
szén lehetnek-e további megtartandó régészeti emlékek. 
A vizsgált ingatlan DK-i részén részben a Pusztakúti út 
alatt, Pethő Mária 1987-88-ban tárt fel római kori (Kr. 
u. 2-4. századi) kőépületet, minden valószínűség szerint 
egy villagazdaság központi épületének részletét. 

A inast végzett geodéziai fehnérés alapján a kö
vetkező régészeti következtetések vonhatók le: a telek 
K-i részén számos modern bolygatás figyelhető meg, 
ugyanakkor a geodéziai anomáliákban kirajzolódik a 

villa már részben feltárt falainak egy része. Ezek hely
zete ugyanakkor arra utal, hogy a BTM Aquincumi 
Múzeumában a lelónelyró1 készült 1987-88-as geodé
ziai felmérésben néhány méteres pontatlanság lehet. 
A telek középső részén néhány további keskeny vonalas, 
szabályos K-Ny-i anomália mutatkozik, ezek azonban 
tökéletesen párhuzamosak a modern telekhatárral, így 
szinte bizonyos hogy ezek korábbi kerítések nyomai 
lehetnek. A telek középső és felső (Ny-i) részén néhány 
szabálytalan anomália figyelhető meg. Ezek formájuk
ban nem utalnak kőfalakra, de pontos jellegük, és az 
hogy geológiai vagy régészeti eredetűek-e, csak régészeti 
ásatással tisztázható. 

2008. május 7-16. között próbafeltárást végeztünk 
a területen. A két tervezett épület helyén két K-Ny-i 
irányú, 16 m hosszú 4 m széles próbaszondát nyitottunk. 
Bennük római kori beásásokat találtunk, betöltésükben 
római kerámiával, valamint kő- és téglaomladékkal. 
A K-i szonda alsó, sötétbarna humuszos rétegéből 
számos késő bronzkori, urnamezős kultúrához tartozó 
kerámiatöredék és némi állatcsont került elő. A fentiek 
alapján erősen valószínűsíthető, hogy a már ismert ró
mai villaépület központi kőépítményei nem húzódnak 
a tervezett épületek alá, és az építkezés által érintett 
felületeken csak könnyűszerkezetű konstrukciók (pl. 
gödrök, cölöpszerkezetes épületek, árkok, kerítések) 
eló'kerülésére lehet számítani. A terület K-i részén a 
tervezett alapozási mélység alatt tovább folytatódik a 
Pusztakúti út másik (K-i) oldalán, a Forrásliget Lakópark 
területén 2000-ben megtalált késő bronzkori urnamezős 
kultúrához tartozó lelónely. 

LASSÁNYI GÁBOR 

62. Budapest, Ill. Római part Li . (Nánási út 5-7.) 
Ró, A 
A Budapesti Történeti Múzeum 2008. július 7-11. kö
zött próbafeltárást végzett a 23779/7-8 hrsz. telken a 
Vöcsök II. csónak- és sportház építéséhez kapcsolódóan. 
A kijelölt 51,25x13,48 m-es csónakház és a 27x8,23 m-es 
sportház alapterületén belül 9 db 2x2 m-es szondával, ösz
szességében 36 m2-t vizsgáltunk át 68-200 cm mélységig. 

A legfelső humuszos régteg 20-50 cm-ét géppel 
távolítottuk el, míg a további mélységet kézi erővel 
kutattuk át. A területet Ny-ról K felé erőteljesen vas
tagodó kultúrrétegek borították. A régészeti leletanyag 
többségét az SE 02 és 07 sötét- és világosbarna réteg tar
talmazta, ott is csak a Duna felé közelebb eső, vastagabb 
kultúrrétegű szelvényekben. A Dunához legközelebb 
található sötétbarna humuszos szintbe ásott, 70 cm 
mélyen jelentkező gödör római kori tegula- és kerán1i
adarabokat tartaln1azott. Ugyanebben a szelvényben 
szórvány avar kori edény peremtöredéke is a felszínre 
bukkant. A terület Ny-i részén újkori gödrök és árkok 
kerültek elő, régészeti jelenség ne1n mutatkozott, lelet
anyagot nem találtunk. 

TÉZER ZITA 
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63. Budapest, Ill. San Marco utca 7~. 
Ró 
2008. szepten1ber 9. és noven1ber 25. között n1egelőző 
feltárást folytattunk az aquincumi katonaváros Ny-i, 
s(írűn beépített területén, a San Marco-Föld utca sarkán 
(Hrsz.: 17038). A telek környékén, a Vályog utcában, 
korábban végzett ásatások eredn1ényei15 a Föld utcai 
feltárás révén új topográfiai adatokkal egészíthetők ki. 

A telek teljes feltárása nen1 valósult n1eg, a iné
lyebben fekvő kora római objektun1okat kizárólag az 
aláfalazási árkokban nyílt lehetőségünk megfigyelni. 
A Kr. u. 2. századra keltezhető épületek kőalapozású, 

feltehetően agyagtégla felmenő falainál, kb. 2-3 meg
újítást azonosítottunk, továbbá kövezett járószintet és 
egy csatorna részletét dokumentáltuk. 

A Kr. u. 3. századi épületek többször átépített ma
radványai a telek szinte teljes területét érintették. A 2. és 
3. századi építn1ények tájolása n1inin1ális eltérést n1uta
tott, ezzel szemben a Vályog u . 1-3. telkeken megfigyelt 
épület( ek) irányításával ellentétesen épültek. A korábbi 
inegfigyelések kibővíthetők azzal az új inforn1ációval, , 
hogy nemcsak az út E-i és D-i oldala mentén épült insu-
lák házai készültek eltérő tájolással, hanen1 a déli oldal 
két insuláját alkotó épüle tek irányítása is ellentétes volt. 
Az épületek eltérő tájolása alapján a Föld utca 61 - 63. , 
telkek területén egy E-D-i irányú út valószínűsíthető, 
an1ely a Vályog utca 8. telken megfigyelt K- Ny-i irányú 
útra meró1egesen húzódott. A jelenlegi kutatás alapján 
a területen a 3. sz. folya1nán többször inegújított épület 
vagy épületek sora kezd kirajzolódni. A feltárási terület 
lehatároltsága iniatt azonban az épületek alaprajzának 
ineghatározása csak a környéken folytatott további 
ásatások révén re1nélhető. A 3. századi épületek kivite
lezésüket tekintve n1egegyeztek a Vörösvári út n1entén, 
2006-2008 folyamán feltárt épületek színvonalával. 16 A 
helyiségeket terrazzopadlóval burkol ták, a n1ennyezetet 
és az oldalfalakat falfestményekkel díszítették, an1elyek 
mind a korszakonként változó római ízlést tükrözték. 
Három helyiségnél azonosítottunk terrazzopadlót, egy 
esetben több rétegben a padlóra on1lott freskókat, illetve 
eredeti helyén, a falon megőrződött falfestn1ényeket 
n1entettünk ineg, emellett planírozási rétegbó1 számos 
gazdag színösszeállítású falfestmény- és többsoros 
stukkópárkány-töredéket tártunk fel. A különböző 
minták és a változatos stukkótöredékek n1ás-1nás helyi
ség díszítésére utaltak. A jobb állapotban n1egmaradt 
falfestmények az opus mixtum technikával rakott falak 

15 N1\GY T.: A Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet jelentése az 
1938-1942 évek között végzett kutatásairól. BudRég 13 (1943) 
359-399. MADARASSY 0.: Régészeti kutatások az aquincutni ka
tonaváros nyugati pere1nén. AqFüz 2 (1996) 53-59. MADARASSY 

0.: Régészeti kutatások a katonaváros nyugati szélén. AqFüz 
3 (1997) 48-53. MADARASSY 0.: Újabb kutatások az aqu incu111i 
katonaváros nyugati felében. AqFüz 4 (1998) 61-64. , 

16 K1RCllHOF A.: Uj feltárási eredmények a katonaváros észak-nyu-
gati régiójából. AqFüz 13 (2007) 40-56. 

mentén kerültek elő, an1elyek j elentős alapozással ren
delkeztek, ezért kevéssé valószínű, hogy csak közfalak 
lettek volna, ahogy azt korábban a Vályog utca 13. telek 
feltárásánál feltételezték. Hasonló opus mixtum konst
rukciót a Vörösvári út 111-117. telken is azonosítottunk. 
Az épületek komfortját biztosította a késóbb átépített, 
terrazzoval kikent aljú csatorna, an1elynek csak egy ki
sebb szakasza maradt ineg. A telek DNy-i negyedében 
épület, épületalapozás nen1 került elő, talán belső kert 
vagy udvar lehetett ezen a területrészen. 

A legkésóbbi építési periódushoz köthető egy kü
szöbkő, K-i oldala mentén kis vízelvezető csatornával 
és két nagyobb pilléralap, amelyek feltehetően egy 
porticusos bejárat részét képezték. Ez az épületmarad
vány valószínűleg egykorú a Madarassy Orsolya által 
a Vályog u. 8. telken talált nagyobb épületegyüttessel. 

A terület felhagyását jelezték a környéken előkerült, 
4-5. sz. fordulójára tehető késő római temetkezések, 17 

an1elyek hosszabb ideig tartó ten1e tóbasználatra utal
tak. Az aláfalazások során előkerült díszítetlen, földbe 
n1élyített szarkofág mellett n1ég két, eltérő tájolású sírt 
tártunk fel, amelyek elpusztították a 3. századi terraz
zopadlós-falfestményes épület egy részét is. A te1netke
zések mindegyikét kirabolták. 

KIRCHHOF ANITA 

6~. Budapest, V. Semmelweis utca 21. 
Kö, Kú, Tö 
2008. május 28. és június 24. között megelőző régészeti 
feltárást végeztünk a fenti telken. 

A kutatás során sikerült azonosítanunk és feltár-, 
nunk a terület EK-i sarkán a 15. századi Pest középkori 
városfalának egy részletét. Megfigyelhettük, hogy a 
törtköves középkori fal vastagsága 2 in. A városfal 
belső (Ny-i) oldalán két árok n1aradványa került elő. 
A közvetlenül a városfal előtt húzódó ároknak csak a 
n1 eredeken eső, szabályos Ny-i oldalát tártuk fel. A K-i 
részt a 19. századi építkezések inegsem1nisítették. Az 
első ároktól Ny-ra, attól 250 cn1 távolságra , szabálytalan, 
vízn1osta oldalú vizesárok került elő. A barna, iszapos, 
agyagos betöltésből három bolygatott gyermeksírt 
bontottunk ki. Mindegyik csontváznak hiányzott a feje. 
A sírok alatt ember- és állatcsontok, továbbá török kori 
kerámiatöredékek kerültek elő. Az ároktól Ny-ra, a ku
tatási területünk Ny-i végén leégett faszerkezetű épület 
maradván yát tártuk fel. Az épület K-i, városfal felé eső 
ho1nlokzata előtt két egyn1ástól 50 cm-re álló faoszlop 
nyomát találtuk n1eg. Innen vezethetett fel lépcső az 
épület 1,5 n1-rel n1agasabban lévő belső terébe. A leégett 
belső részen többször inegújított, tapasztott járószintet 
bontottunk ki. Kutatásunk során a török kori Pest egyik 
17. századi ostro1nának pusztulási rétegeit tártuk fel. 

17 ToPAL J .: Későrón1ai sírok az aquincun1i katonaváros nyugati 
pcren1én. AqFüz 2 (1996) 50-52. 
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A pontos datálást, az ostrom idejét csak a leletanyag 
feldolgozása után adhatjuk nleg. 

65. Budapest, Xl. Budafoki út 72-7'-l. 
R 

ZÁDOR J UDIT 

2008. szepten1ber 2. és október 10. között régészeti 
feltárást végeztünk a Kelenföldi Szennyvíztisztító-telep 
6s kapcsolódó létesít1nényei építését megelőzően. Két 
újkori árkot találtunk, an1elyek 18-19. századi leleteket 
tartalmaztak. A viszonylag nagy n1ennyiségű kerámia-, 
és állatcsonttöredék és féniliulladék mellett (igaz nen1 az 
úrokból, hanem a környékén lévő rétegbó1), egy 1800-ból 
szárn1azó II. Ferenc érn1e került elő. 

Az alsóbb rétegekbó1, objektum nélküli szórványle
lctként, a középső rézkori Furchenstich kultúrába tar
tozó leletek láttak napvilágot. A kerán1ia- és állatcsont
töredékek mellett kagylóhéjak, egy obszidiánpenge és 
egy orsókarika töredéke került elő. A lelóbely K-i részén 
egy alápincézett épület elbontása után kultúrrétegeket 
nem tudtunk regisztrálni. 

HORVÁTH M. ATTILA 

66. Budapest, Xl. Kőérberki út - Repülőtéri út -
Pöfeteg utca 
B 
A 2008. március 20-án végzett terepbejárásra az eddig 
mezőgazdasági művelés alatt álló, a repülőtér bővítése 
céljára fenntartott területnek a beépítése miatt volt 
szükség. A vizsgálat alá vont terület egy természetes 
fennsík egyik felét foglalja el, melynek másik fele maga 
a repülőtér. A terepbejárást ideális feltételek mellett 
végezhettük el. A Repülőtéri út és Kőérberki út találko
zásától indulva (a 353/ 3, 353/4 és 321/2 hrsz. ingatlanok 
beépített és elfedett felületén nem volt mit keresni) 
kezdtük a terepbejárást, ahol egy foltban lehetett őskori 
edénytöredékeket gy(íjteni, közepesnek n1ondható in
tenzitásban. A területnek, a Pöfeteg utca felé eső felében 
egyáltalán nen1 találtunk edénytöredékeket. A lelőhely 
határait egy próbafeltárással lehetne nlegállapítani. 
A területen talált lelóbely nagy valószín(íséggel részét 
képezi a Repülőtéri út túloldalán lévő Vasvári-laktanya 
területén, annak építése kapcsán végzett leletn1entések 
során feltárt bronzkori temetőnek és telepnek. Akkor az 
épületek alapozásakor a kora bronzkori inakói csoport 
és középső bronzkori Vatya-kultúra telep hulladékgöd
rei, kora bronzkori csontvázas sír és népvándorlás kori 
kézzel formált edény került elő. 18 

KOROM ANITA 

18 ScHREIBER R.: A Budapesti Történeti tviúzeun1 ásatásai és lele t
n1cntései 1976-i982 között. ln: BudRég 25/1984. 458. 

67. Budapest, Xl. Mezőkövesd utca 22. 
Ró 
2008. június 4. és augusztus 4. között folytattunk feltárást , 
az albertfalvai auxiliás vicus E-i részén (I-lrsz.: 43587 /11; 
43587 /17), a tábortól mintegy 200-300 n1-re. A terve
zett, „L" alakú lakó- és irodaépület-együttes területén 
megnyitott négy próbaárok inindegyikében előkerültek 
rón1ai kori telepjelenségek (kőfalas építn1ények alapfa
lai, kutak, félig földbe mélyített lakógödrök, kövezett 
út stb.). A feltárandó terület K-i (Duna felé eső részén) 
1nagasabban, alig 40x50 cm mélységben, míg Ny felé 
haladva mélyebben jelentkeztek a régészeti objektun1ok. 
A régészeti feltárást beruházói kérésre félbe kellett hagy
nunk, nlert a kibővítendő feltárási területek magasabb 
költségeinek finanszírozása nem látszott biztosítottnak. 

BESZÉDES JózsEF 

68. Budapest, Xl. Rupphegyi út - Hosszúréti utca 
- Törökbálinti út 
Ró, Kk 
2008. szeptember 18-án a fenti utcák által határolt 
területen, a frissen szántott K-Ny-i domboldalon 
új lelőhelyet találtam. A feltűnően köves felszínen, 
mintegy 100x100 m-es területen, több szórványos ke
rá1niatöredéket gyűjtöttem. Ezek közül néhány kézzel 
formált, valószínűleg egy római kori, és egy késő közép
kori. A leletek alapján a megtelepülés szempontjából jó 
adottságú domboldalon nagy valószínűséggel régészeti 
lelóbellyel szá1nolhatunk. 

LASSÁNYI GÁBOR 

69. Budapest, XIII. Jakab József utca - Esztergomi út 
- Bodor utca 

, 
A,A 
2008 őszén egy tervezett lakópark II. üteméhez kapcso
lódóan 3000 m 2 kiterjedésű területen (Hrsz.: 25873/ 5) 
n1egelőző régészeti feltárást végzetünk. A mintegy 
2,5-3 m vastag újkori feltöltés alatt népvándorlás kori 
avar telep részlete és középkori (13-14. s.z.) település
hez tartozó árokrendszer szakaszai kerültek elő. A félig 
földbe mélyített, téglalap alakú avar házakból hetet 
találtunk. A házak sarkaiban kóoó1 és római tegulatöre
dékekbó1 rakott ken1encék álltak, padlószintjükön több 
esetben tapasztást figyeltünk meg. A feltárási területen 
a középkort csupán árkok, árokrendszerek képviselték, 
amelyek több esetben vágták az avar házak betöltését. 
Az árkok meglehetősen szabálytalan forn1át nlutattak, , 
változó inélységgel és szélességgel, irányuk E-D-i, vala-
min t Ny-K-i volt. Néhány kisebb objektu1not leletanyag 
hiányában nem tudtunk keltezni. ' 

2008 október-noven1berében az V. építési ütemhez 
kapcsolódóan 1900 m 2 kiterjedés(í területen (Hrsz.: 
25873/ 8) kutattunk. A mintegy 2 m vastag újkori, sa
lakos feltöltés alatt 1 m vastagságban részben folyami 
üledékes, részben hu1nuszos réteg húzódott. Ez alatt 
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népvándorlás kori avar telep részlete jelentkezett, amely 
a feltárási területtó1 D-re eső, a lakópark II. üteméhez 
kapcsolódóan feltárt avar teleprész folytatásaként ér-

, telmezhető. Az előkerült 13 objektum közül ötöt félig 
földbe mélyített lakógödörként határozhattunk meg, 
a többi különféle méretű gödörobjektun1 és egy árok. 
A téglalap alaprajzi formát mutató lakógödröknél há
rom esetben került elő kemence; kétszer az objektu1n 
, , 
EK-i sarkában, egy esetben pedig az ENy-i sarokban. Az 
objektumokból viszonylag csekély mennyiségű kerámia 
került elő. 

Szórványosan középkori (13-14. sz.) kerámia is elő
. került, de biztonsággal nem tudtunk ehhez a korszakhoz 

objektumot kapcsolni. 
BESZÉDES J ÓZSEF 

70. Budapest, XIV. Csömöri út 13-19., Rákospatak 
utca 12- 28., Bosnyák utca Li 8-56. 
Sza , Á 
A Budapesti Történeti Múzeum 2008. december 2-18. 
között régészeti próbafeltárást végzett a területen 
(Hrsz.: 31267 /118). Összesen 3559 m2-nyi felületen 15 
szondát nyitottunk. A terület rétegződés szempontjából , , 
két részre osztható. Az EEK-i részén, a Rákos-patak-
hoz közelebb egy vastag újkori feltöltés alatt 80-100 
cm-nyi tömör fekete (kultúr)réteg húzódott, amely 
már a sárga altalajon feküdt. A megtalált objektumok 
kizárólag ebbó1 a rétegbó1 indultak. Az altalaj a mai 
szinttó1 számítva igen változó mélységben, 80-250 cm 
között, a legtöbb helyen 120-130 cm között jelentkezett. 
A megtalált illetve feltárt objektumok száma csekély, 
mindössze 23. A legtöbb a Rákos-patakhoz közel fekvő 
egy, a beépítésre kerülő telek szélétó1 mért 150 m -es 
sávban jelentkezett, a datálható objektumok többsége , 
szarmata kori, egyetlen egy Arpád-kori volt. Az objek-
tumok szórványos szarmata kori megtelepedésre, a , 
szerződésben foglalt terület E-i csücskében és közepén 
pedig temetőre utaltak. 

A feltárási terület DNy-i részén, nagy vonalakban 
az egykori sportpályák területén és a közöttük húzódó 
utak alatt az előzőtó1 részben eltérő talajviszonyokat 
találtunk. A mai humusz alatt, vékony, barnás színű 
homoktalaj feküdt, időnként újkori feltöltéssel. Ezen 
a területen a metszetekben jól megfigyelhető volt, 
hogy feltehetően a sporttelep kiépítésekor jelentős 
földmunkákat, planírozást végeztek, amellyel részben 
átalakították az eredeti rétegviszonyokat. A terület mind 
a Csömöri út, mind pedig a Rákospatak utca irányában 
lejtett, vagyis egy hosszú homokhátat képezett. A hát 
közepén a rétegvastagság nem haladta meg a 40-50 cm-t, 
a lejtő alján viszont elérte a 1,5 m-t is. Ezen a területen 
sem régészeti objektum, sen1 másodlagos helyzetben 
lévő régészeti lelet nem jelentkezett. 

A leletek a Budapesti Történeti Múzeum Aquincu
mi Múzeumába kerültek. 

HORVÁTH LÁSZLÓ ANDRÁS 

7 1. Budapest, XV. Piócás-dű lő 

ő 
2008. június 23-án terepbejárást folytattunk a kerület 
, 
E-i határán, Rákospalota-Kertvárosban, a Csömöri-patak 
és Budapest közigazgatási határa közötti területen. En
nek során egy új lelónelyet találtunk a Piócás-dűló'ben , 
a Csömöri-pataktól EK-re, a 2/b úttól DNy-ra. Rossz 
látási viszonyok között, gazos burgonyaföldön, marék-, 
nyi őskori töredéket gyűjtöttünk egy ENy-DK-i irányú 
dombháton. A lelónely pontos kiterjedését nem lehetett 
megállapítani. , 

Munkatárs: Eder Kata . 
KOROM ANITA 

72. Budapest, XXI. Csepel, Szabadkikötő út 5-7. 
Á , Kk 
2008. április 30. és május 27. között folytattuk az építke
zéssel megbolygatott részek előző év végén megkezdett 
megelőző feltárását. A lelónelyen két kiemelt területen 
nyitottunk újabb 30 szelvényt, melyeket a csarnok 
pilléralapjainak helye jelölt ki. A terület D-i részén 
a felső rétegekben 15- 16. századra keltezhető objek
tumok kerültek felszínre . Kiemelendő a 15. szelvény 
3. háza, n1elyben mérműves cserépkályha omladéka 
került elő. A lelónelyet D-ró1 egy árok határolta, mely 
leletanyaga alapján egykorú a 3. házzal. Az ároktól 
D-re objektumot nem találtunk. A lelónely középső , 
és E-i részén a 15-16. századi objektumok hiányoztak, 
itt a 13-14. századi leletek (kerámiaalapozású kemen
ceplatnik, gödrök) keltezték a humusz felső rétegét. Ez 
alatt 11- 12. századra datálható két ház került elő, már 
a finom homokban. A házak egykorúak, de különböző 
volt a kemencéjük, valamint cölöpszerkezetük, tájolásuk , 
viszont azonos (ENy-DK) . Az 1. háztól 2 m-re a ház pad-
lójának szintjéró1 egy töredékes állapotban megmaradt 
bronz erénytálat találtunk. A házak padlója kemény 
homokos altalaj, melyet agyaggal lesároztak. Az 1. ház 
érdekessége, hogy kürtője volt a kemencével átellenes 
oldalon. Az altalajban, de jellemzően finom és tömött 
homokos hordalékkal befedve 10. századi objektumok 
voltak. Ezek mély tárolóvermek, ideiglenesen használt 
tűzhelyek lehettek. Ugyancsak a 10. századra keltezhető 
egy kemencebokor, mely két kemencébó1, két tűzhelybó1 
és közös hamuzógödrükbó1 állt. 

Munkatársak: Szigeti Judit régész, Merva Szabina, 
J óri Tünde és Groma Katalin régészhallgatók. 

TEREI GYÖRGY 

73. Budapest, XXI. Csepel-sziget É-i csúcsa 
B 
2008. május 15. és augusztus 4. között a Szabadkikötő út 
K-i oldalán, inintegy 3800 m2-nyi területen végeztünk 
kutatásokat (Hrsz.: 20990/ 4; 209996; 209973; 210011) . 
A feltárásra a Központi Szennyvíztisztító projekt ke
retében került sor, ahol a 2004 óta tartó ásatásokon 
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összességében 854 objektum került elő. A 2008-ban a 
létesítményhez csatlakozó út építését n1egelőző ásatáson 
feltárt, a Kr. e. 3. évezred végéró1 és a 2. évezred első 

felébó1 szár1nazó, kora bronzkori településjelenségek 
különböző korú, sokszor régészeti leleteket is tartal
mazó, áradásos rétegek alól kerültek elő. A korszak itt 
inegtelepedett népcsoportjainak (harangedény kultúra 
Csepel-csoportja és a nagyrévi kultúra), települései álta
lában a parthoz közeli részeken alakultak ki, melyeket a 
Duna ismétlődő áradásai gyakran elöntöttek. Cölöpvázas 
házak nyon1át megőrző, földbe mélyített cölöpgödrök, 
a telep és a hozzá tartozó hulladék- vagy tárológödrök 
gyakori megújítása miatt, itt csak ritkásan kerültek elő. 

Meglétüket azonban részben a területen szétn1osódott, 
illetve planírozási gödrökbe eltemetett tapasztásn1a
radványok is igazolják. A több n1int száz itt előkerü lt 

objektum többsége hulladék-, vagy tárológödör lehetett, 
azonban egy részükről joggal feltételezhetjük, hogy 
eredetileg agyagkitermelésre használták. A nagyn1éretű 
amorf beásásokban emellett sokszor lehetett inunka
végzésre utaló jeleket is találni. Az egyikbó1 például egy 
kis1néretű, kavicsos alapozású tűzhelyet, és annak kissé 
lemélyített, erősen hamus, faszenes betöltésű hamuzó
gödrét sikerült feltárnunk. A hevenyészve kialakított, 
platni nélküli tűzhelyet ne1n használhatták túl hosszú 
ideig, mivel az alatta lévő talaj szinte egyáltalán nem volt 
átégve. Feltételezhetjük, hogy az eredetileg nagyméretű, 

több egymásba érő, különböző alakú-, és mélységCí be
ásásokból összeálló gödöregyüttes eredeti funkciójának 
megszűnése után vált alkaln1assá a tűzrakásra. Csupán 
addig használhatták, amíg a következő áradás be nem 
töltötte, a telepen és környékén felgyíílt hulladékokkal 
(állatcsont-, és kerámiatöredékek, illetve egyéb elkal
lódott használati tárgyak és maradványaik) teli iszap
hordalékával. Az áradások ne1n túl nagy időközökkel 
követhették egymást, s alkalmanként 10- 15 c1n-nyi 
hordalékkal boríthatták el az egész települést, n1elyet az 
ár visszahúzódása után, újra benépesítettek. A település 
K-i szélén, a „sziget" partja mentén, először lankásan, 
inajd egyre meredekebben mélyült az altalajba egy árok, 
an1ely egykor ininden bizonnyal egy folyóág tern1észetes 
medre lehetett, de a későbbi emberi beavatkozás révén 
minden bizonnyal vízelvezető esetleg árvízvédelmi sze
repe is lehetett. Az árok metszetében jól megfigyelhető 
volt az újabb és újabb árhullámok okozta folya1natos 
betöltődés, melynek során a 0z nemcsak iszapot, hanern 
szán1os leletet is odasodort. 

H ORVÁTH M. ATTILA 

7 ~. Budapest, XXI. Szikratávíró út 
# 

0, Kk 
2008. június 30. és augusztus 8. között szondázó kutatás 
folyt a Csepel II. sz. kereskeqelmi inedence területén: 
35 szondával vizsgáltuk a rétegviszonyokat, valamint, , 
hogy a közeli Arpád-kori falu objektu1nai átnyúlnak-e 
erre a területre is. 
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A szondagödrök kiásása során n1egfigyelhetővé 
vált, hogy a kereskedelmi medence építése során a 
területet erősen bolygatták. A Ny-i területen a felső 

néhány centiinéter vastag hun1uszréteg után egybefüggő 
homokos feltöltés következett, inelyct több helyen 4 n1 
m élységig követtünk. Egyedül csak a vizsgált terület K-i 
részén, egy kis részen találtunk néhány szórvány őskori 
és késő középkori kerán1iatöredéket, de objektun1 nen1 
volt. Valószínűsíthetjük, hogy a kereskedelmi medence 
építésekor a kitermelt föld mozgatása során került ide 
néhány töredék. 

TEREI GYÖRGY 

75. Budapest, XXII. Háros utca 3. 
# ~ 

0,A, Kö 
2008. augusztus 25. és december 12. között folyt régé
szeti szondázás az egykori Csőt falu területén. A helyszín 
isn1ert volt a kutatók számára, hiszen az 1940-es évektó1 
kisebb-nagyobb megszakításokkal régészeti feltárások 
folytak. Feltárásra került a te1nplom és a körülötte , 
fekvő temető, valamint az ENy-i területen egy házsor. 
A mostani szondázó kutatásnak az volt a célja, hogy 
megállapítsuk, az egyes területeken, milyen típusú és 
intenzitású objektumok találhatók. Összesen 7 terüle ten 
folyt munka. , 

1. A gyárterület ENy-i sarkában található területen, 
3 egymással párhuzamos, és egy merőleges árkot húz
tunk, mindegyik 4 m széles volt. A felső, salakos, újkori 
réteg alatt 20-40 cm mélységben előkerült a sárga boly
gatatlan altalaj. Az újkori beásásokon kívül 3 középkori 
gödör került elő csekély leletanyaggal. 

2. A te1nplomtól D-re eső részen, az ásatást meg
előzően itt tartottuk legvalószín(íbbnek kőépületek 
eló'kerülését. Négy 4 m széles árokkal szondáztunk. 
Kettő 45 ° -os szöget zárt be az úttal, kettő párhuza1nosan 
futott vele. A korábbi felmérési rajzból és a szondákból 
egyértehnű kép bontakozott ki , DK-i irányban az egykori 
felszín erősen lejtett. Régészeti leletek és objektumok , , 
inkább az E-i és a Ny-i részen mutatkoztak. Arpád-kori 
árkok, tárológödrök és egy kemence került elő. A terület 
D-i részén néhány őskori objektun1ot találtunk. 

3. A templomtól Ny-ra eső részen, 3 egymással 
párhuzamos árokkal szondáztuk a területet. Majd mi
után nagyobb objektumok, illetve on1ladékréteg került 
elő, kibővítettük a feltárási részt. Két kőépület erősen 
roncsolt n1aradványa került elő, köztük szán1os korábbi , 
(fó'ként Arpád-kori) tárológödörrel. , 

4. A gyárterület ENy-i sarkában 4 szondát húztunk, 
nagy inélységben ho1nokos feltöltést figyeltünk n1eg. , 

5. A gyárterület EK-i sarkában egy 5 in széles 
szonda ineghúzására volt lehetőségünk . A n1élyítés 
során 20-40 cm inélységben elértük a sárga altalajt. , 
Ujkori bolygatáson kívül régészeti lelet vagy objektun1 
nem került elő. 

6. A templon1tól K-re eső területen V-alakú szondát 
nyitottunk, n1ajd bővítettük a feltárandó részt; 40-100 
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cin mélységben találtuk meg a bolygatatlan altalajt. , 
Arpád-kori árokrendszer és több tárológödör került elő. 

7. A templomtól Ny-ra a műemléki védelem alatt 
álló terület közvetlen közelségében húztunk 2 kutató
árkot, mellyel azt vizsgáltuk, hogy az 1940-es években 
feltárt romok milyen mértékben és állapotban n1aradtak 
meg. Ezen a területen újkori bolygatás figyelhető meg, 
a középkori, korábban feltárt falak megsemmisültek. 

A feltárások során kiderült, hogy a korábban feltárt 
kónázak csak a templomtól Ny-ra eső részen folytatód
tak, de elképzelhetőnek tartjuk, hogy a falu utolsó házait 
találtuk meg. A többi területen a tatárjárás előtti falu 
kertrészeinek objektumait figyelhettük meg. 

Munkatársak: Németh Katalin, Jóri Tünde, Bernáth 
István, Merkl Máté technikusok. 

76. Budapest, XXII. Növény utca 
Kö 

TEREI GYÖRGY 

2008. május 21. és június 13. között végeztük az MO 
autópálya BP-10 jelű leló11elyének régészeti feltárását. 
A terület középső részét K-Ny-i irányban átvágta egy 
szervizút, amely jelenleg aktív kerékpárút. A feltárandó 
rész középső szakaszán 2,5-3,5 m vastag szemétréteg 
került elő, amely itt lehetetlenné tette a kutatást. Az 
úttól D-re eső rész 4 m-rel mélyebben fekszik az út szint
jétó1. Az egykori árteres területen régészeti lelet vagy 
objektum nem került elő. Egyedül az úthoz közelebb 
találtunk szórvány leleteket. , 

A terület E-i végében volt lehetőség egy nagyobb 
területet feltárni, ahol több gödör mellett egy megkö-, 
zelítőleg E-D irányú, 40-50 cm mélységű, V-alakú, 
valamint vele párhuzamosan egy sekélyebb, U-alakú 
árok került elő. Az elóbbi árok betöltésében nagyobb 
mennyiségű követ figyeltünk meg. Az objektumokból 
kis számú középkori és újkori leletanyag (kerámia, vas) 
került elő. Az árkok funkciójának pontos meghatározása 
problematikus, hiszen a Duna felé nem tudtuk folytatni 
a feltárást a szemétréteg miatt. 

77. Budapest, XXIII. Rétek-dűlő 

Ró,Kö 

TEREI GYÖRGY 

2008. szeptember 8. és október 1. között próba-, majd 
október 1. és noven1ber 21. között megelőző régésze
ti feltárást végeztünk az autópálya nyon1vonalába 
eső lelőhelyen (27+200-27+950 km-szelvény, Hrsz.: 
196294/ 55-56, 196295/ 3, 196296/ 2-4, 19631912, 
196330/ 5, 9, 196296/ 2, 4) . 

A próbafeltárás során a leló11elynek 770 m hosszú, 
130 m széles, a leendő autópályaszakasz tengelyvona
lába eső részéró1 szelvények létesítésével igyekeztünk 
megállapítani régészeti lefedettségét. 50 m-es megsza
kításokkal összesen 4 (50x10 m-es) és 28 (2x20 m-es) 
szelvényt húztunk, n1elynek során két zónában tapasz-

taltunk régészeti aktivitást. A 006/ 1 lelónely a terület 
Ny-i szélén húzott 1. szelvény alapján, míg a 006/ 2 
lelónely az ellentétes, K-i oldalon a 4, 7. szelvény alapján 
körvonalazódott. A régészetileg érintett két területen a 
n-yon1vonal teljes szélességében felületet nyitottunk, a 
viszonylag elszórtan, ritkásan elhelyezkedő régészeti 
jelenségek sávját követve. Az ily módon átvizsgált te
rület a 006/1 lelőhelyen 2000 m 2, a 006/ 2 lelónelyen 
12 235 m2 volt. 

A 00611 lelónelyen 4, egymást metsző árkot tapasz
taltunk, amelyeknek vonalát követve húztunk egy sávot , 
az 1. szelvényt keresztezve, ENy-DK-i irányban. Ezt az , 
árkot keresztezte DK-en egy EK-DNy-i irányú árok, , 
illetve ENy-on két másik, egymással párhuzamos árok, 
amelyek ÉÉK-DDNy-i irányba futottak. A keletebbi árok 
legfelső homogén sötétbarna rétegébó1 egy halomból 
középkori edénytöredékek kerültek elő. 

Nem messze tőle, ugyanettől az ároktól DK-re 
egy kerek, paticsos betöltés(í gödröt találtunk. A lelet
szegénység nem indokolta a további kutatást ezen a 
területen. 

A 00612 lelónely több eredményt hozott. A lelet
anyag alapján a császárkorban használt vízelvezető rend
szereket, településre utaló nyomokat, és egy magányos 
sírt találtunk. A régészeti objektumok többsége kézzel 
formált házikerámiát és szürke korongolt edénytöre
dékeket tartalmazott. Megemlítendő egy Kr. u. 2. sz. 
második felébó1 származó terra sigillata töredék. 

A régészeti jelenségek közötti legnagyobb figyelmet , 
az egymással érintkező dupla (DK-i és ENy-i) körárok-
rendszer kapta, amelybó1 további, D-i, K-i és Ny-i irány
ba haladó árok csatlakozott le. Mindkét körárok 20-20 m 
átmérőjű területet zár be, jelentősebb objektumok 
nélkül, csekély császárkori leletanyaggal. Kibontásuk 
során, a körárkokban nagyjából párhuzamosan futó, 
2-4, eltérő szélesség(í és mélységű, többnyire teknős 
falú és aljú, egymástól alacsony padkákkal elkülönülő 
árkokat tártunk fel, amelyek többszöri inegújítás nyo
mait mutatták. 

Mindkét körárok K-i végénél kiváló, majd egyn1ással 
újra összefutó, illetve megszűnő árokrészeket tártunk , 
fel, n1elyek közül elképzelhető, hogy EK-re egy újabb 
20 m átmérőjű körárok válhatott ki, amely azonban 
az engedélyezett nyomvonalunkon kívül esett, ezért 
feltárása csak részben történhetett meg. 

A DK-i körárkon belül, lecsatlakozott árkokat és 
egy különálló kisebb gödröt figyeltünk meg. Az ÉK-i 
körárkon és a feltételezett K-i körárkon belül egyáltalán 
ne1n találtunk objektumot. 

A dupla körároktól DNy-ra egy szélesebb körárok
részt is sikerült megfogni. Ennek DK-i vége azonban nem 
ért össze, a foltja el-eltűnt, a kör belseje pedig egy árokkal 
kettéosztott volt. Ennek az osztásnak a Ny-i felén egy 
leletanyag nélküli, lekerekített négyszög alakú, rézsűs 
oldalfalú, egyenetlen aljú objektumot tártunk fel. Ez a , , 
feltételezett körárok egy igen széles, EENy-DDK irányú 
ter1nészetes árokkal zárult. 
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Ezeken az árkokon kívül még további, több irányba 
futó, egymásba kapcsolódó, kisebb-nagyobb, többszörö
sen megújított, árokrészekre tagolt, és mesterségesen 
kiásott vízelvezető gödröket tartalmazó, különböző 
időrendű árkot találtunk. Mindezek alapján feltételez
zük, hogy az itt élő lakosság a mocsaras terület lecsa
polására, víz elvezetésére hozta létre ezeket az árok
rendszereket, an1elyeknek különböző ágait időnként 
kibővítették a császárkor idejében. 

A terület DK-i felében 3, egyn1áshoz közeli, félig 
földbe inélyített ház nyomát dokumentáltuk. Egy K-Ny 
irányú árok mindhármat félbevágta, ezért csak részben 
maradtak meg. A legépebb közülük egy lekerekített 
téglalap alakú, háromszög formájú padkás kinyúlással , 
(vagy bejárati résszel) ellátott háznyom, EK-i negyed-, , 
ében hamus, faszenes, köves tűzhellyel, DDK-i és EENy-i 
oldalán egy-egy cölöplyukkal. 

A házakon kívül még további kisebb gödröt, cö
löpgödröt, cölöplyukat, körülöttük összesen 6 nyílt 
tűzhely, paticsos faszenes folt nyomát találtuk meg. 
A K-i szelvényfal inellett 1, illetve Ny-ra középtájon 2 
inásik kemence és hamuzó gödrük került felszínre. Le
letanyaguk szürke, vagy nyers szín(í korongolt kerámia, 
illetve kézzel formált házikerámia. , 

A nyomvonal E-i felében, a császárkori telephez 
tartozott néhány kerek, méhkas alakú gabonatároló 
verem (15 db), amelyek általában több csoportban, 
vagy sorban helyezkedtek el. A legutolsó, ÉNy-i, ma
gában álló kerek, méhkas alakú tárológödör bizonyult 
a legnagyobbnak, legmélyebbnek. Figyeln1et érdemel 
a délebbi csoportban előkerült tárolóvere1n közül egy 
kutya teljes csontvázát tartalmazó gödör. A gödrökbó1 
kevés kézzel fogható leletanyag került ki (néhány 
edénytöredék, állatcsont). 

A telepjelenségeken kívül előkerült egy magányos, 
zsugorított csontvázas sí r, mellékletként egy nagyon 
rossz n1egtartású vasfibulával. 

Munkatársak: Bencze Zoltán, Koro1n Anita. 
SZILAS GÁBOR - TÉZER ZITA 

78. Budapest, XXIII. Soroksár 
A?,H 
2008. július-augusztusban megelőző régészeti feltá
rásokat végeztünk az MO autóút M5- M1 autópályák 
közötti szakaszán. 

, Vető-dűlő VII., BP-1 lh.: Az 5-ös útra n1eró1eges föld-
út E-i oldalán a kisajátítási terület K-i oldalán nyitott , 
szondában árkokat és gödröket tártunk fel. Az Ocsai 
(5-ös) útról induló felhajtónál, ahol a kisajátítási terület , , 
V-alakban indul EENy felé inár a felszínen kerámiatö-
redékeket találtunk. Az itt nyitott szondában feltárt 
árkokból az állatcsontok n1ellett késő népvándorlás kori 
(avar?) kerámiaanyag került napvilágra. 

Telekesele legelője, BP-9 lh.: A lelőhely kisajátítási 
területe az 51 . sz. út melló1 indul, inajd egy erdőn ke
resztülhaladva Y-szer(íen két irányra ágazik. 

A 23+ 700- 24+000 kn1-szelvénynél n1ezőgazdasági 
művelésbó1 kivont, gyon1os területet találtunk. Az itt 
nyitott szondákban régészeti objektum ne1n került elő. 
Az erdőn túli területek, azaz az „Y" MO felé kanyarodó 
szakasza, továbbá a 24+400-25+500 km-szelvények kö
zötti terület a közelmúltig inezőgazdasági művelés alatt 
állt. A 25+250 km-szelvénynél található do1nbtetőn 8 
honfoglalás kori sírt tártunk fel. Kissé keletebbre pedig 
még egy árok részlete került napvilágra. 

Munkatársak: Kondorosy Szabolcs és Szigeti Judit 
régészek, Viemann Zsolt geodéta. 

79. Budapest, XXIII. Vető-dűlő 
Sza, Á 

B ENCZE ZOLTÁN 

2008. október 1. és november 30. között az MO útgyűrű 
D-i szektor BP-2 és BP-3 jel(í lelónelyének megelőző 

feltárását végeztük el, a 26+550-26+ 700 km-szelvények 
között. A lelónely Budapest közigazgatási határán, az , , 
Ocsai úttól EK-re, két egykori patakmeder által határolt 
dombháton húzódik. A 2002-es terepbejárás során két 
lelónelyként dokumentált területró1 már a humuszolás 
során kiderült, hogy egy lelónely. November végéig 
több mint 1 ha-on 400 objektun1ot tártunk fel. Két ré
gészeti korszak leletanyaga került elő: a nyomvonal K-i , 
felén Arpád-kori teleprészletet, a lelónely közepén, egy , 
ENy-DK-i dombháton császárkori temetőt tártunk fel. , 
A nyomvonal ENy-i szakaszán, a szondázó ásatás során 
3-5. századi telep objektumait dokumentáltuk foltban, 
a telep feltárására 2009-ben lesz lehetőségünk. 

2008-ban összesen 56 császárkori sír került elő, kö
zülük 27-et kerített D-i felén bejárattal rendelkező kör 
alakú árok. A temetkezések közül 34 bolygatott volt. A 27 
árokkeretes sírból csak 4 volt bolygatatlan, közülük 1 
melléklet nélküli volt, egy n1ásikba 3 halottat temettek. 
A 29 jelöletlen sír közül 18 volt érintetlen, többségük csak 
1-1 edényt tartalmazott. A fentiek alapján elképzelhető, 
hogy az árkokkal kerített sírokba rangosabb embereket 
te1nethettek. Sok esetben a rablás - a megbolygatott, ösz
szefüggő vázcsontok alapján - nem sokkal a temetés után 
történhetett. A sírokra oldalirányból ráásott rablógödröt 
két esetben dokumentáltunk, az esetek többségében 
teljes sírra ráásott rablóaknát figyeltünk meg. 

A temető K-i szélén húzódó dombháton 6 körárkot 
és 5 jelöletlen sírt bontottunk ki, többszörös szuperpo
zíciót dokun1entáltunk. A legkésó'bbi - teljesen kirabolt, 
leletanyagot nen1 tartalmazó sírt kerítő - körárok 4 
aknasírt és 1 körárkot bolygatott. 

A körárkok nagyon kevés leletanyagot tartalmaztak, 
pár állatcsont és keramiatöredék került elő beló1ük. Az 
árokkeretek nagyjából egységes méretűek, átmérőjük 
átlagosan 17 ,5-20 m. Az árkok szélessége és n1élysége 
viszont igen tág határok között mozgott, hasonlóan a 
sírok mélységéhez. 

, A sírok többsége lekerekített téglalap alakú, DK-
ENy tengely(í aknasír. A sírokba általában egy halottat 
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te1nettetek. Kivételt jelentett a ten1ető K-i szélén feltárt 
dupla, egy hármas és a DK-i szélén egy csecsemővel 
eltemetett felnőtt nő sírja. 

Az egytagú, aláhajlított lábú fibulák alapján, a 
temető legkorábbi fázisa a Kr. u . 3. századra datálható, 
a szemcsés kerán1ia alapján a 4. sz. végén-5. sz. elején 
zárulhatott le. , , , 

A temetőt két EK-DNy-i tengelyű és két EENy-, 
DDK-i tengelyű Arpád-kori árok bolygatta. Egy kör-
ároknál 5. századi beásást dokumentáltunk, többnél , . 
Arpád-kori bolygatást figyeltünk meg. A temető terü-
letén feltárt gödrök és árkok nagy része leletanyagot , 
nem tartalmazott, a datálható Arpád-koriakra is a 
leletszegénység jellemző. 

A 2008. évi kutatás alapján a temető K-i és Ny-i 
széle lehatárolható, D-en a nyomvonalon túlnyúlik; 
É-on biztosan foly~atódik a BP-2-es lelónelyet K-Ny-i 
irányban átszelő erdősáv alatt is, ennek megkutatására 
2009-ben lesz lehetőségünk. 

A terület K-i részén néhány császárkori objektum-, 
tól eltekintve kétperiódusú Arpád-kori teleprészletet 
tártunk fel. Az első periódust két négyzetes alaprajzú 
ház képviselte, hullámvonalköteg díszítésű kerámiával. 
Az eló1<erült leletek alapján a 10- 11. századra tehetjük. 

A második periódushoz tartozott az objektumok 
többsége, köztük 6 félig földbe mélyített ház. A nagy
számú csigavonal-díszes kerámia, és az egyik házból 
előkerült II. István pénz alapján a 12-13. századra 
datálhatjuk. Viszonylag ritkaságnak számít az 1083. sz. 
ház, ahol a padló és a fal találkozásánál keskeny árkot, a 
sarkoknál cölöplyukakat figyelhettünk meg, ami alapján 
feltételezhetjük, hogy deszkával bélelték ki az épületet. 
A házak sarkában kemencét alakítottak ki, melyek 
kibontása során általában egy platniréteget találtunk, 
egy alkalomn1al kövek, több esetben kerán1iatöredé
kek kerültek telő a platniréteg alól. Három esetben 
figyelhettünk ineg úgynevezett „nyelet" a ház sarkánál. 
Továbbá 4 szabadon álló kemencét vagy tüzelónelyet és , 
6 Arpád-kori árkot tártunk fel. Megfigyelésünk alapján 
a falu a nyon1vonal területén K-i irányba, a patak felé 
tovább terjed. 

Munkatársak: Kondorossy Szabolcs régész; Bernáth 
István, Csalah Dániel, J ori Tünde, Kán1ány Andrea, 
Kecskés Balázs, Merkl Máté, Rostás Zsuzsa, Szeglety Ka
talin, Szeredi Anna ásatási technikusok; Alibán András, 
Viemann Zsolt geodéták. 

K0Rotv1 ANITA - TEREI GYÖRGY 

80. Bükkábrány, Kőkúti-dűlő II. (bányaterület) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Kk, Kú 
2008. március 31-én a bánya által előkészített területen 
helyszíni szemlét végezhettünk, n1elynek során az alábbi 
jelenségeket dokumentáltuk. A 2007-ben feltárt, s koráb
ban részinformációk alapján lehatárolt II. lelőhely D-i, 
DK-i irányban nyúlik tovább, ahol újkó1<ori, a korábbi 
ásatás alapján az AVK kialakuló fázisához (Szatn1ár II.) 

sorolható nagy mennyiségű kerá1niát, obszidiánt és 
paticsot gyűjtöttünk. 

A H7 / 78 jelzésű kút D-i oldalán egy 1768-as , 
keltezésű II. József ezüstöt találtunk, s ettó1 EK-i irány-
ban az E-35 és E-36 jelzésű kútsorok között késő közép
kori, kora újkori cserepeket gyűjtöttünk, mely alapján 
indokolt lehet e terület próbaárokkal történő vizsgálata. 

8 1. Büssü határa 
(Somogy megye) Ró, Kö 

, 
SELJÁN Ev A - VERES JÁNOS 

Február 22-én több lelónelyen végeztem terepbejárást. 
Dohányos-dűlő: Büssü középkori templon1át keresve 

a Dohányos-dűlóoen római cserepeket gyűjtöttem kb. 
200 m hosszan a száraz szántásban. , 

Ujtelep, Rossz-templomi-dűlő (Puszta-templomi-dűlő): , , 
A Büssütó1 Ny-ra húzódó Ujteleptó1 E-ra kb. 200 m-re 
található erdőfolt középkori ten1plom helyét rejti. He
lyét kb. 16x10 m-es területen kisebb-nagyobb gödrök, 
bozótos felszín jelezte, valamint több ép tégla. A falu 
bizonyosan a dombtető legmagasabb részén épült temp
lomtól K-re, 500-800 m-re fekvő patak mentén húzódik, 
ahol idő hiányában nem végeztem terepbejárást. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

82. Cigánd, Diós-dűlő 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Sza, Ge, Á 
2008. július 21 . és augusztus 27. között megelőző fel
tárást végeztünk a Diós-dűlóoen található két lelóne
lyen. A gépi finon1nyesést minden esetben régész 
irányításával végezték. A humuszoláshoz kapcsolódóan 
elvégeztük a terület műszeres fén1keresős vizsgálatát 
is. Ennek eredményeként a területró1 több fémtárgyat 
gyűjtöttünk, amelyek közül említést érden1el egy ró-, 
mai kori bronzpénz, valan1int egy Arpád-kori bronz 
karperec. 

I. lelónely: A leló11ely teljes területéró1 nagy n1ennyi
ségíí szórvány leletet (edénytöredékek, obszidián pen ge 
töredékei) gyűjtöttünk, ami az egykori település( ek) in
tenzitását jelzi, részben pedig a n1odern kori föld1nűvelés 
rovására írható. A lelónely bolygatottságát, pusztulá
sának n1értékét n1utatja, hogy sokszor objektumokhoz 
már nen1 köthető „kultúrrétegekből" kerültek elő a 
leletek. A feltárt objektumokból nagyrészt római csá
szárkori ger1nán leletanyag került elő, továbbá az igen 
nagy szán1ban - sajnos fó1eg szórványként - előkerült 

obszidiántöredékek egy erősen elpusztult őskori, neolit 
településre is utalnak a lelónelyen belül. A munkálatok 
kiemelkedő lelete egy germán bronzfibula és ugyanazon 
gödörbó1 előkerült féldrágakő gyöngyszem. Az ezen a 
részen koncentrálódó régészeti jelenségek indokolttá , 
tették, hogy E-i irányban 15 m hosszú szakaszon mintegy 
1,5 m-rel kiszélesítsük a kutatott területet, ahol további , 
objektun1okat találtunk. A lelőhely E-i illetve D-i irány-
ban mindenképp tovább folytatódik. 
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II. leló'hely: A feltárás a két homokhát és a köztük 
lévő mélyebb rész D-i végét érintette. A lelónely ezen 
részén korábban akácos helyezkedett el. A korábbi 
talajművelés, az erózió illetve az akácos kivágása erős 
mértékben bolygatta és ez által pusztította a finom 
homokos talajú lelónelyet. A gépi humuszolás és a fel
tárás során is számos, objektumhoz már nem köthető 
szórvány leletanyagot (őskori kerámiatöredékek, obszi
dián penge töredékei) találtunk a felszínen. A vizsgált 13 
jelenség nagy része geológiai jelenségnek illetve jelen
kori beásásnak/bolygatásnak bizonyult. Négy régészeti 
jelenséget azonosítottunk, de ezek is már csak a korábbi 
őskori megtelepedés földbe mélyedő objektumainak 
a legalja volt. A lelónely ezen része nagy mértékben 
megsemmisült. 

A geodéziai mérések alapján az I. lelónelyen 1965,4 
m2-t, a II. lelónelyen 1735,6 m2-t tártunk fel. 

83. Csanádapáca, Kisapáca 
(Békés megye) B 

KISJUHÁSZ VIKTÓRIA 

2008. április 23-án helyszíni szemlét végeztünk a Maros 
hordalékkúpjain található bronzkori földvárak területén. 
A földvárat szinte majdnem minden oldalról víz folyta 
körbe; D-i oldalán lapos a terület, amely esősebb idó'kben 
víz alatt állhatott. A sánc egy igen lapos ovális formát 
mutat, külső felülete sárga; Ny-i vége, a dűlőtó1 közvet
lenül D-re paticsos. A sánc vonulata igen jól megmaradt, 
végig követhető volt. Szinte az egész területet bejártuk, 
rajta kevés bronzkori edénytöredéket találtunk. 

Munkatárs: Lichtenstein László. 
RózsA ZOLTÁN 

8Li. Csoma, temető 
// 

(Somogy megye) 0 
A Somogy inegyei régészeti topográfiához végzett 1975-
ös kérdőív pusztatemplomokra vonatkozó kérdésére 
válaszolva Csomán a temetóoen lévő kápolnát jelölték 
meg ilyennek. Március 17-én középkori leleteket nem 
találtam, de a ten1ető Ny-i bejárata közelében fekvő sírok 
földjébó1 több őskori cserepet szedtem össze. 

85. Csókakő, vár 
(Fejér megye) Kö, Kú 

K. NÉMETH ANDRÁS 

A 2008. július 7. és augusztus 1. között, az NKA Mííemléki 
és Régészeti Kollégiumának anyagi támogatásával zajló 
kutatási progran1 célja az alsóvár (1960-62. évi II. régió) 
kapu tornyára irányuló munkák befejezése és az alsóvár 
újabb sávban történő feltárása volt. 

A 15. századi gótikus kaputorony a vár eddig is1nert 
legértékesebb in(írészleteket őrző eleme (felvonóhidas
csapórácsos kapuzat). A korábbi kutatások (1960-62, 
1997-2000) részleteiben már érintették, n1ajd 2007-

ben - belső terének és K-i előterének megkutatásával 
- teljesen feltártuk. Az idei kutatás - egy, a torony D-i 
homlokzata mentén nyitott szondával - a torony és a 
vár D-i kettős főfalrendszere időrendi viszonyának tisz
tázását tűzte ki célul. Ennek során (a tavaly észlelteket 
megerősítve) megállapítást nyert, hogy az alsóvár D-i , 
főfal-rendszerének belső (E-i) síkja a 15. századi torony-
nyal egykorú, azzal egybeépült. A torony DK-i sarkához 
csatlakozó, keskeny fehnenő falcsonk - mely az 1995-96. 
évi műemléki helyreállítás során rézsűs lefuttatást nyert 
- nem értelmezhető a torony „féltetős" fedésű őrszoba
falának, hanem a 15. századi alapfalra ültetett gyilok
járó-fal maradványa. Ugyancsak megállapítást nyert, 
hogy a 15. századi torony-várfal együttes elé húzott - a 
barbakánnal kötésben álló, K-i végén „olaszos" szögben 
törő - új falsík a 16. sz. első felében épült. (Alapozási 
szakaszának tetején a torony oldalára kissé felfuttatott, 
korhatározó kerámiaanyagot tartalmazó öntött habarcs
réteget terítettek el, mely alatt a falelválás tisztán jelent
kezett). E 16. századi építkezés összefüggésbe hozható 
a toronybelső tavaly feltárt, „szögletes patkó alakú" 
köpenyezett beszűkítésével és K-i „belsó'kapu"-kialakítá
sával, melyet Matthaus Lang von Wallenberg salzburgi 
érsek (1519-1540) verete keltezett. Figyelemmel a vár 
szinte lakhatatlan állapotát jelző 1528-as leírásra, s az 
1543/44-es török foglalásra, e torony- és várfalátépítés 
a Bakicsok birtoklásának időszakára (1530-as évek, 
1540-es évek legeleje) valószínűsíthető. (A vár átfogóbb 
felújítási programjára utalhat többek között a felsővári 
ciszterna ugyanekkorra tehető felújítása, melyet I. Fer
dinánd 1530-as érme keltez, továbbá az alsóvár D-i külső 
várfalával egybeépített barbakán emelése.) , 

Az alsóvár Ny-i részének egy újabb - E-D-i irányban 
teljes (17 ,5 m) hosszúságú és 5-7 ,5 m között változó 
szélességű - átvágása eredményeként számos 15-17. szá
zadi objektum, építészeti részlet került napvilágra, a tavalyi 
felületek K-i irányban kiterjesztett szerves folytatásaként. , 

A 2. árok „A" (E-i) szakaszán folytatódott az alsóvár 
Ny-i zárófala, a várkápolna, valamint a kaputorony 
falszorosa által határolt kettős sziklaterasz kutatása. 
A 15. századi periódus vonatkozásában a gótikus kápol
nába vezető lépcsősor - eddig törmelékkel fedett - alsó 
szakasza került napvilágra. Az alsó terasz természetes 
sziklafelületére lefutó lépcsősor újabb 4-5 foka volt kö
vethető: a járólapok már hiányoztak, de a sziklába vésett, 
habarcslenyomatos ágyazatuk rögzíthető volt. A lépcső 
alapját adó sziklatömb Ny-i tövében sikerült rábukkanni 
az alsó sziklaterasz 15. századi agyagos járószintjének egy 
újabb csonkjára, melyet 2007-ben V. László és Hunyadi 
Mátyás pénzei kelteztek (felületén betaposott, erősen 
szenes-hamus törmelék). A 16-17. sz. vonatkozásában 
folytatódott a kápolna és lépcsősora elé húzott, K-Ny-i irá
nyú támfalrendszer feltárása. Megállapítást nyert, hogy 
ennek korai (a 15. századi járószintre alapozott) falmag
va a 16. sz. első felére (megint csak a Bakics-időszakra) , 
keltezhető, és K-i szakaszán, a kápolnalépcső tövében, E 
felé kiugratott, téglalap alaprajzú falazott akna tagolja 
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(helyenként az elbontott fehnenő szakasz csonkjaival). 
Ennek vízzáró szigetelése, és a belső falára rakódott víz
kőréteg megengedi az esetleges víztároló funkciót. Gazdag 
kerán1iaanyagú visszatöltésére még ugyancsak a 16. sz. 
közepe előtt sor került. Az akna K-i oldalán rábukkantunk 
a 16. századi tán1falegyütteshez tartozó külső járószint 
csonkjára is (a sárga sóderes sziklakiegyenlítő ágyazatra 
terített, ugyanezen sóderrel kevert sárga agyagréteg, te
tején belenyon1ott-lerakott törtkőburkolattal) . E járószint 
már ráfedett a kápolnalépcső alsó, elbontott szakaszára. 

További n1érlegelendő kérdést vet fel a 16. századi 
akna és tán1falegyü ttes alaprajzi rendszere, n1el ybe 
tökéletesen illeszkedni látszik az 1960-62. évi feltárá
sok során napvilágra került (s helyét illetően 2007-ben 
újra hitelesített) fémmegmunkáló műhely, továbbá a 
2007-ben a felső sziklateraszon feltárt tüzelőhely is. 
Utóbbi kora ugyancsak a 16. sz. első fele. A támfal Ny-i 
végén elhelyezkedő, az aknával közel azonos méret(í, , 
és a támfal síkjához képest szintén E-ra kiugratott 
m(íhelymaradványt feltárói a 15. századra keltezték. Az 
összetartozás lehetőségének létjogosultságát a n1űhely 

1960-62. évi leletanyagának felülvizsgálata döntheti 
csak el. A támfalrendszer a török időszakban két ízben 
is n1egújításra került, kettős köpenyezés formájában . 
Ennek korábbi periódusában (16. sz. n1ásodik fele?) a 
támfal K-i irányban a falazott aknán túlnyúló ineghosz
szabbításra került, félköríves lezárással becsatlakozva 
a felsővár déli homlokzata elé húzott (1997-99 közötti 
feltárásakor ágyúállásként meghatározott), szintén török 
kori falazott teraszhoz. E vegyes (kő-tégla) falazatú első 
köpenyezés félköríves szakaszán „belső falsík nélküli": 
oldalról közvetlenül a 16. századi járószinttel fedett fel
töltésre támaszkodik, az aknával érintkező szakasza ráfut 
annak alapozásig visszabontott falaira is. Feltehető, hogy 
ez az átépítés funkcionális változásokkal is összefügg 
(ágyúállássá alakítás?). Jelen ismereteink szerint a 17. sz. 
első felében kerülhetett sor a tán1falrendszer második, 
ugyancsak vegyes falazatú köpenyezésére. 

A 2. árok „B" (középső) szakaszán folytattuk a ka
putoronytól induló, 4-4,5 m vastag kőon1ladékkal fedett 
fa lszoros feltárását. A K felé fokozatosan en1elkedő és , 
szélesedő falszorost E-on a kettős terasz 2,5-3 111 n1a-
gas sziklaoldala, D-en az alsóvár főfalrendszere kísérte 
továbbra is. A tavaly észleltekhez hasonlóan tudtuk 
követni a középtengelyében vízszivárgás 15. századi 
kövezetet, melyet e szakaszon a 16-17. századi átala
kítások, sérülések és beásások intenzívebben törtek át. , 
A falszoros e szakaszának n1eghatározó elen1e az E-i 
sziklafal mentén húzódó, kétperiódusú török kori ob
jektun1rendszer (terasz, majd támfal). Az első periódust 
egy Ny-K irányban kiszélesedő, háron1szög alaprajzú 
terasz jelenti. En nek (másodlagos felhasználású közép
kori kváderekbó1 és törtkóbó1 álló, agyagos földkötésbe 
rakott) D-i homlokfala az e szakaszon hosszan elnyúló, 
mesterséges lépcsővel tagolt sziklafalhoz támaszkodik. 
A fal és a levésett szikla közét bőséges török kerá1nia
anyagot tartalmazó pusztulási törmelékkel töltötték fel, 

inajd a falszoros kövezetétó1számított0,9-1 m-es szint
magasságban agyagos járószinttel zárták le. A második 
periódust jelentő sárga agyagtámfal kiépítése a korábbi 
terasz rakott kőfalának részbeni elbontásával, ill. az új 
építmény hasonló technikájú alapozásába való befog
lalásával járt együtt, az alapterület jelentős növelése 
mellett. Ezzel összefüggésben egyrészt n1egállapítható, 
hogy a falszoros nyugatabbi szakaszán 2007-ben megta
lált kősoralapozás és a vörös-fehér vakolású, karóvázas, 
sárga agyagfalon1ladék is e támfal része. Másrészt n1eg
épülése a falszoros tern1észetes kiszélesedését követő 
15. századi út részbeni elbontását, és a kaputoronynál 
mérhető nyomtávra való leszűkítését is maga után von
ta. Ezzel szerves egységben, a falszoros D-i fala mentén 
egy párhuzamos, ugyancsak másodlagos felhasználású 
középkori kváderekbó1 és törtkóbó1 álló, agyagos föld
kötésbe rakott „kerékvető" kősávot is leraktak. , 

A falszoros E-i frontjához visszatérve: a sárga agyag-
támfal e szakaszon való jobb megfigyelhetősége ellenére 
sem dönthető el egyérteln1űen, hogy a sziklafal oldalán 
kb. 45 fokos szögben lefutó, vastag agyagomladék nagy 
kiterjedés(i összefüggő felülete bedó1t fal n1aradványa, 
vagy eredendően - egyfajta rézsűs „ágyúfalként" - így 
épült-e meg? Mindenesetre felső pereme „ráfut" a felső 
sziklateraszon feltárt török kori támfal második köpe
nyezésére. A vázolt építési periódusok török koron belüli 
finomabb korhatározásához fontos adalékot szolgáltat, 
hogy a támfal építése során a befoglalt terasz agyagos 
járószintje erősen átégett, leletgazdag törn1elékfeltöltést 
kapott (benne egy szen1eskályha betöltött omladékával), 
inelyet többek között II. Mátyás (1608-1619) és II. Fer
dinánd (1619-1637) denárjai kelteztek a 17. sz. középső 
harn1adára. Mindez a korábbi török teraszt már önn1agá
ban is a 16. sz. inásodik fele-17. sz. első harmada közti 
időszakba utalja. E törmelékfeltöltést n1ár a vakolt sárga 
agyagfal maradványa zárja le, n1elynek tetején III. Szu
lejmán (1687-1691) 1689-es »mangir»-jára bukkantunk. 

A 2. árok „C" (D-i) szakaszán az alsóvár kaputornyá
hoz csatlakozó D-i főfalrendszer belső szakaszát kutattuk. 
A vonatkozó fontosabb építéstörténeti és időrendi kérdé
seket a kaputorony D-i ho1nlokzata n1entén nyitott szonda 
tárgyalása kapcsán inár ismertettük, így csupán a többlet 
eredményekre térünk ki. Befejeződött a 15-16. századi 
kettős falra ültetett török kori K-i „őrszoba" feltárása: nap-, 
világra került az EK-i sarok és a K-i hon1lokzat, a 16. századi 
»külső fal" szélességét tartó, keretező ele1nként középkori 
kvádert is felhasználó bejárattal. A vár 1690-ben készült 
»karlsruhei felmérése» e szakaszon helytállóan rögzítette 
a szituációt: a helyiség nen1 terjed ki a kettős falrendszer 
»olasz-bástyás" forn1át idéző sarkáig. A 15. századi ,,belső 
fal" vonatkozásában fontos n1egfigyelésként, a török kori 
szoba K-i falába foglalva (a 16. századi falperiódustól való 
elválás vonalában) sikerült rögzíteni a még a 16. században 
visszabontott gyilokjárófal egy kicsiny csonkját. A kettős 
falrendszernek a helyiség által nen1 beépített szakaszán 
(viszonylag nagy és összefüggő felületen) pedig sikerült 
rábukl<anni a gyilokjáró n1entén futó, sárga agyagágyazat-
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ra terített 15. századi kövezett járószintre is, mely - úgy 
látszik - a török időszakban is használatban n1aradt. E 
felületet a 16. századi falperiódus sávjában a már ismer
tetett öntött habarcs fedőréteg váltotta ki. 

Munkatársak: Bocsi Zsófia (KLTE, Debrecen), Bodó 
Balázs (KÖI-I), Stibrányi Máté (KÖSZ) régészek; Mes-, 
terházy Gábor, Kondé Zsófia, Kolláth Agnes egyeten1i 
hallgatók. Térinforn1atika: Holl Balázs (MNM), fotog
ran1n1etria: Vajda József és Györffy Ilona. Tervezés: Gál 
rfibor és Gerák Miklós. 

l-IATHÁZI GÁBOR - KOVÁCS GYÖNGYI 

86. Csököly, Tamánta 
(Somogy megye) N?, Kö, Kk 
2008. február 28-án régészeti felügyelet során új régé-, 
szeti leló11elyet azonosítottunk. A lelónely E-i részén a 
humuszos, helyenként agyagos talajban két helyen szür
kés foltot figyeltünk meg, mindkettóben tégladarabok 
voltak, a keletiben kézi korongon készült fazék aljtöre
dékei is, melyek talán népvándorlás koriak. A lelónelyen 
néhány középkori és késő középkori kerán1iatöredéket is 
találtunk. Tamántán Nováki Gyula terepbejárást végzett 
a Somogy Megye Földrajzi Nevei (169/75. 528. old.) 
alapján, de földvárat nem talált (RRM A. 626.). Most 
a terület szántott, jól áttekinthető volt, de semmilyen 
kien1elkedés nem utalt erődítésre. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 

87. Dabas, Közép-domb 
(Pest megye) Sza, A, Kö 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

A 2256/ 3 hrsz„ 430x6 m alapterületű útszakasz meg
előző régészeti feltárását 2008. augusztus 6. és szep
tember 10. között végeztük el. Összesen 96 objektumot , 
tártunk fel. A lehumuszolt felület ENy-i felén sűrűn, 
míg DK-i felén ritkásabban kerültek elő régészeti ob
jektu1nok, de a teljes felület régészetileg fedett volt . 
A munkálatok során egy szarmata kori (Kr. u. 3. sz.) 
és egy 13-15. századi település inaradványait tártuk 
fel. Ugyanezen település n1integy 1000 objektun1át 
bontottuk ki 2007-2008 telén a jelen beruházástól pár 
száz méterre található pusztatemplom n1ellett (Dabas, 
Templom-domb). 

Az objektun1ok a két különböző korú település közt 
fele-fele arányban oszlanak n1eg. A 3. századra 1 ház, 
15 gödör és 20 árok datálható, köztük egy többosztatú 
árokrendszer. Legjelle1nzóbb leleteik a szürke, jól isza
polt, korongolt fazéktöredékek, terra sigillata töredékek 
és nagy inennyiségű állatcsont. Két gödör valószínűleg 
az avar korra datálható, ezekben sütóbarang-töredékek 
voltak. A középkori objektumok szórtan, de a teljes 
beruházási területre kiterjedően helyezkedtek el. I-Iá
rom félig földbe n1élyített, döngölt padlóval, agyagból 
épített ken1encével ellátott középkori házat bontottunk 
ki, valamint több t(ízhelyet, kutat és gödröt, változatos 

leletanyaggal. A házakban pénzt, kerámialeleteket (fa
zekat, szilkét), a kutakban csont- és vaseszközöket, az 
árkokban bronzvereteket találtunk. 

2008. október 16-28. között építkezést n1egelőzően 
ásatást végeztünk a (Hrsz.: 7800/ 5) telken, melynek 
során egy Kr. u. 3. századi település n1aradványait, 29 
objektumot tártunk fel. A leletek alapján az általunk 
vizsgált településrészlet azonos a 300 in-rel távolabb, 
a Közép-dombon (Hrsz.: 2256/ 3) feltárt településsel. 
Az objektumok nagy része gödör volt, melyek szórtan 
helyezkedtek el a felületen. J elle1nző leleteik a szürke, 
korongolt, jól iszapolt, simított felületű fazéktöredékek 
voltak. A gödrök n1ellett kibontottunk még egy igen 
széles, többosztatú, többször megújított árkot, melybe 
kisebb árkok csatlakoztak be. Az árokból származott a 
legnagyobb mennyiségű lelet, egyebek közt római ke
rámiatöredékek és egy vaspenge. Előkerült egy földbe 
vájt, szabadtéri sütőkemence is kétrétegű sütőfelülettel. 

Munkatársak: Hajdú László, László József, Várkonyi 
Diana. , 

RÁCZ TIBOR A KOS 

88. Dabas, Te lek-dűlő 

(Pest megye) R, B, V, Sza 
2008. szepten1ber 3-án lakossági bejelentésre a Pest 
Megyei Múzeumok Igazgatósága munkatársai hely
színi szemlét tartottak a területen, hol egy mostanig 
is1neretlen lelóbelyen a tulajdonos homokkitermelést 
végzett. A síkságból kiemelkedő domb tetején és olda
lában intenzív rézkori, bronzkori, vaskori és császárkori 
településnyomokat találtunk, melyeket részlegesen 
elpusztítottak a munkálatokkal. , 

RÁCZ TIBOR AKOS 

89. Dabas, Templom-domb, Fertályos- fö ldek 
(Pest megye) Kk 
2008. január 17. és február 23 . között folytattuk a 
13-15. századi lelónely 2007 novemberében m egkez
dett feltárását további 680 objektum kibontásával és 
dokun1entálásával. A két ásatási szezonban megköze
lító1eg 1000 régészeti objektumot tártunk fel: 20 házat, 
4 kutat, 6 külső kemencét, néhány árkot és mintegy 
200 cölöplyukat. A többi objektun1 hamus, ho1nokos 
betöltésű gödör volt. A cölöphelyek a felület ÉK-i 
negyedében csoportosultak, szórtan helyezkedtek el, 
mindössze 20-30 rendeződött egyértelműen sorokba. 
A cölöplyukak vágták a többi objektumot, késő közép
kori leletanyagot tartalmaztak. A félig földbe n1élyített 
házak változó n1éretűek voltak, ovális, agyagból épített 
kemencével, sárga, döngölt agyagpadlóval. Több házban 
találtunk pénzt. Méretei és jellege n1iatt is kie1nelkedő 
a pusztulása után in situ ránk maradt 223. sz. ház, vagy 
pince. Földfelszín alá inélyedő alapterülete 10x5 n1, 
mélysége nyesési szinttó1számítva160 cm volt. Oldalán 
körben végig megtaláltuk a több szintben elhelyezett 
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deszkabélés nyomait. A fenyődeszkákat vaskapcsokkal, 
szögekkel fogták össze. Alján szintén deszkanyomokat, 
betöltésében elszenesedett gerendákat találtunk. Betöl
tésének jó részét egy szemeskályha omladéka töltötte ki, 
valamint egy 30-40 cm vastag, meszelt agyagfal tömbjei, 
amelyek talán belső osztás maradványai voltak. Kerá
mialeletek mellett egy kupacban szekercék, vaspántok, 
vasrudak és szögek, valamint külön ásó, patkók és egy 
zárszerkezet került elő. A 600. sz. földfelszíni ház pusz
tulási rétegét és járószintjét 20 cm-rel az altalaj fölött, a 
humuszban találtuk meg. A gödrökbó1, házakból idén is 
több ép edény, nyílhegy, gyöngy, faragott csontlemezek, 
fenőkövek, őrlőkőtöredékek, téglák kerültek elő. A 640. 
sz. gödörben aranyozott bronz pánt, a 739. sz. gödörben 
harang peremtöredéke volt. Az egyik kútból pénzzel 
datálva asztali kerámia, patkó, lakat, oroszlánállkapcsot 
idéző terrakottatöredék, talán kályhadísz került elő. 

A lelónelyen 2008. szeptember 23. és október 8. 
között egy bekötőút építése kapcsán, a 0140, 0145/ 9 
hrsz. telkeken 79 késő középkori objektumot tártunk 
fel. A beruházás közvetlenül kapcsolódott a 2007-2008 
telén kutatott területhez. 

Az objektumok nagy része gödör volt, kibontottunk , 
még 12 árkot és 1 kutat. A gödrök a felület E-i részén 
koncentrálódtak egy nagyobb gödörkomplexumot alkot
va. A 863. sz. méhkas alakú gödörben majdnem ép kan
csót, égett gerendamaradványokat és elszenült gabonát 
találtunk. A gödrök jellemző leletei a tagolt peremű, be
karcolt díszű fazéktöredékek voltak. Feltűnően nagy volt 
az állatcsontleletek száma. Előkerült továbbá néhány 
orsókarika, fenőkő, bronztöredék és több késő középkori 
pénz is. A legnagyobb mennyiségű leletet (konyhai hul
ladék, fén1töredékek) a 922. sz. kút tartalmazta. 

Ugyanezen a lelónelyen, a 2362/9 helyrajzi számon, 
október 15-21. között kibontottunk még 12 sírt, 9 gödröt 
és 2 árkot. A települési objektumok a már korábban is ku
tatott 13- 15. századi faluhoz tartoztak. A gödrökbó1 bekar
colt díszű fazéktöredékek kerültek elő, illetve egy faragott 
csontlemez. A sírok a középkori templom körüli temető 
legszélső sírjai, szinte kivétel nélkül bolygatottak voltak. 
Részben egymást vágták, részben a települési objektumok 
bolygatták őket. A sírgödrök széle nehezen volt követhető. 
Az egyik eltemetett szájába pénzt helyeztek, egy másiknak 
előkerült bronz övcsatja. A síroknak más melléklete nem 
volt. Az eltemetettek fele-fele arányban voltak férfiak, 
illetve nők. Egyetlen gyermekvázat találtunk. 

Munkatársak: Farkas Zoltán, Szeredi Anna régészek, 
Susits Diana régészhallgató, Liebhaber Réka, Szabó 
Zsanett, Szécsényi Zoltán, Szrnka Attila, Hajdú László, 
László József, Várkonyi Diana technikusok. 

90. Daruszentmiklós határa 
(Fejér megye) Á 

, 
RÁCZ TIBOR AKOS 

Az M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti sza
kaszán a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 

régészeti szakfelügyeletet végzett 2008 októberében, 
melynek során a nyilvántartásban eddig nem szereplő 
lelónelyeket azonosítottunk. 

RM-02 lh.: A 82+470-82+580 km-szelvények közötti 
területen a humuszolást követően objektumok (árkok, 
gödrök) foltjait sikerült megfigyelni. A lelónely kiterje
dése egyelőre bizonytalan. A területen gyííjtött kevés 
kerámia és egyéb régészeti leletek alapján a lelónely , 
gyéren fedett Arpád-kori település. 

RM-03 lh.: A 82+570-82+640 km-szelvények közötti , 
területen ugyanezt tapasztaltuk. A szintén Arpád-kori 
lelónely kiterjedése ugyancsak bizonytalan. 

91. Daruszentmiklós, F-Oli lelőhely 
(Fejér megye) A 

KOVÁCS KATALIN 

Az M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szaka
szán a 84+800-84+497 km-szelvények között 2001 őszén 
a székesfehérvári múzeum munkatársai terepbejárást 
végeztek és néhány középkori kerámiatöredéket talál
tak. A szondázó kutatást a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat munkatársai végezték el 2008 nyarán, 
amit megelőző feltárás követett október 9. és december 
16. között. 

A lelónely Daruszentmiklós K-i határában található, 
melyet D-ró1 egy mocsaras terület határol. A humuszolás 
során 205 objektum került napvilágra. A lelónelyen 50 
épületet (75 cölöphely, 6 tűzhely), 27 árkot, 77 gödröt, 
45 kutat és 3 kemencét tártunk fel. Az objektumok a 
lelónely területén bokrokban sűrűsödtek, ami általában 
az épületek környékén volt jellemző. Az épületek több
ségében a padlószintet, sőt az egyikben újítás nyomát 
is sikerült megfogni. A házak többségében kó'bó1 rakott , 
tűzhelyet (DK-i, ENy-i sarokban), az egyik házban 
pedig agyagtapasztásos kemencét találtunk. A kutak 
kibontása közben több esetben a betöltésben vastag 
faszenes, és vörösre égett réteget találtunk, mely alatt 
néhány centiméterrel általában agyagos beomlás, majd 
ez alatt egy vékony, feketére égett faszenes réteg volt. , 
Egett réteget leginkább a lelónely közepén kibontott 
kutakban láttunk. 

Az objektumokból előkerült leletanyag többségét az 
edénytöredékek, valamint az állatcsontok tették ki, de 
találtunk néhány vas- és bronztárgyat is. Az egyik kútból 
bontás közben csontfurulya került napvilágra. A szondá
zás és a feltárás során előkerült edénytöredék alapján 
a lelónelyen avar kori (7-8. sz.) települést találtunk. 

92. Daruszentmiklós, F-005 le lőhely 

(Fejér megye) Ró, A 

CSÉKI ANDREA 

2008. július 29. és november 17. között a Magyar 
Nen1zeti Múzeum 7-8. századi avar telepet tárt fel a 
lelónelyen, ahol korábban a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat végzett szondázó ásatást. 
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, 
A település egy enyhén E felé ereszkedő don1b-

oldal középső harmadában Ny-K-i irányban elnyúlva 
helyezkedik el, aljában patak fut. Az autópálya nyom-, 
vonala a leló'helyet E-D-i irányban, középen vágta ketté. 
A leló'hely és a nyomvonal szerencsés találkozása révén 
jó horizontális keresztmetszetet kaptunk a telepről. 

A humuszolás során fémkeresővel több fémtárgy ke
rült elő. Több közülük a római korra keltezhető (fibula, 
hagymafejes fibula gombja, három gráciát ábrázoló, 
ólom votív, bronzpénzek). Az avar koriak közül említést 
érdemel 7 öntött mellékszíjveret és két kisszíjvég (egy 
helyró1, de objektumhoz nem köthetően), 1 vassarló. 
Valószínűleg a római kori tárgyak egy része is az avar 
településhez köthető. 

A leló'helyen elszórtan, fó1eg középső harmadában 
és Ny-i felén 53 ház, 7 egyéb épület és 2 valószínűleg 
1nűhelyként azonosítható épület helyezkedett el. A lelő-, 
hely E-i felét hosszában nagy kiterjedésű árokrendszer 
vágta ketté. Leletanyaga alapján a 8. sz. első felében 
használt teleprész kerítőárka lehetett (erősen hamus 
betöltésében szán1os, a 8. sz. első felére keltezhető kézi 
korongolt és kései gyorskorongolt kerámiatöredék ke
rült elő). Az árokrendszeren belül sűrűn, egymásra is 
rétegződött házak kerültek napvilágra.Jellegzetességük, 
hogy egyikben sem volt tűzhelynek nyoma, alapterületük 
2-2,6x3-3,5 m, szinte minden esetben a szelemengeren
dát tartó oszlopok helye a két rövidebb falnál volt. A 152. 
sz.objektumszámú árokrendszer számos korábbi objek
tumot vágott. Ezek között több ház is volt. Feltűnő, hogy , 
ENy-i sarkukban szinte minden esetben kó'bó1 rakott 
tűzhely volt, illetve az árokrendszeren belüli, szinte lelet 
nélküli házaktól eltérően majdnem n1indegyikbó1 került 
elő egy, néha két orsókarika/ orsógomb. Az utóbbiakhoz 
hasonló, helyhez kötöttebb életmódot sugalló épületek 
elterjedése K és D felé is jóval túllépett a nagy árok kör
nyezetén, K felé- egyre ritkulva - elérte a szelvényfalat. 

A nyon1vonal K-i szegélye m entén 3 sírcsoport 
került elő. A három nagyobb csoporton (É-ról D felé 
haladva 7-7-6 sír) kívül néhány szórványos temetkezést 
is feltártunk. A legkorábbi sírok a legészakibb csoport
ban helyezkedtek el (7. sz. első fele, ezüstlen1ez övve
retek, gyorskorongolt és kézzel formált edények stb.). 
Gazdagabb temetkezéseket tartalmazott még a késó'bbi 
(valószínűleg részben a 7. sz. közepén is túlnyúló), leg
délebbi sírcsoport (pajzs alakú veretekkel felszerelt öv, 
szemesgyöngyök, ezüst, nagygömbcsüngős fülbevaló). 
A sírok elterjedése részben egybeesett a tűzhelyes háza
kéval (középső sírcsoport) . Feltűnő a feltárt teleprészen 
eló'került kutak nagy száma. Ezt részben a nyomvonal 
által vágott teleprész elhelyezkedése (talajvíztó1 mért 
csekély vagy közepes magasság), részben a kutak jelle
ge magyarázza. A feltárt kutak csekély vízhozan1a (kis 
át1nérő és mélység), illetve általában felületes bélelésük 
arra enged következtetni, hogy a települést lakó népes
ség nen1 ásott nagy, sokáig használt kutakat, 52 esetbó1 
csak két esetben találtunk kó'bó1 rakott kutat, egyetlen 
esetben tártuk fel a gallyakból, levert karók köré fonott 

bélletet. A feltárás közben alkotott kép alapján a 7. 
századi állandóbb, letelepedett életre utaló település 
(tűzhelyes házak, illetve az ekkorra keltezhető bélelt 
kutak) helyére körülbelül a 8. századtól a sekélyebb 
kutak (kopolyák), tűzhely nélküli, kevesebb leletet 
tartalmazó házak alapján mozgékonyabb életmódú 
népesség telepe lépett. 

93. Debrecen, Balogh-tanya 1. 
(Hajdú-Bihar megye) U, B 

SzENTHE GERGELY 

2008. június 16. és július 28. között megelőző feltáráso
kat végeztünk Debrecen és Mikepércs között a 47. sz. 
országút m entén a 3040-3345 szelvényszámok között. 
A feltárások a szennyvízcsatorna és annak védőtávol

ságával érintett területen folytak, az utólagos felmé
rés (Archeodata 1998 Bt.) szerint 1293 m2 területen. 
A leló'helyen 61 objektun1ot tártunk fel: egy késő bronz
kori település nyon1ait. Szórványként került elő festett 
neolit kerámia is (alföldi vonaldíszes kultúra esztári 
csoportja), n1ely egyelőre nem köthető objektumhoz, 
így a leletanyag mosása után tudunk pontosabb képet 
adni az eló'került objektumok datálásáról. A feltárás 
során 50 gödröt, egy épületet, egy árkot, 4 cölöph elyet 
doku1nentáltunk, 6 objektum természetes jelenségnek 
bizonyult. A késő bronzkori teleprészlet legérdekesebb 
objektuma az 54/68 sz., nagyméret(í gödör volt, mely 
2 rétegben tartalmazott állatcsontokat és kerámiatöre
dékeket, két egész edény került elő beló1e, alján pedig 
egy teljes marhakoponya feküdt. 

Munkatársak: Papp Enikő, Tóth Mihályné ásatási 
technikusok. 

SzELEKOVSZKY MÁRTA 

9Li. Debrecen-Józsa , Klastrompart II. 
(Hajdú-Bihar megye) R, Sza, Kö 
2008-ban megelőző feltárást végeztünk a Gönczy Pál
Hátszeg és a Szentgyörgyfalvi út által határolt terület 
ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózata földn1unkáihoz 
kapcsolódóan. A közműárok nyomvonalán történt ré
gészeti feltárás során 14 objektun1ot találtunk, melyek 
háron1 különböző korszakhoz tartoztak. 

Az egyik rézkori objektum nagyméretű agyagkiter
melő gödör, melynek leletanyaga különböző vastagságú, 
inéretű és színű kerámiatöredék, állatcsontból készült 
inunkaeszköz és paticsn1aradvány. Ebbó1 a korszakból 
származik inég néhány árok és gödör. 

A római császárleor idejébó1 egy sekély, kisméret(í 
épület és a néhány hozzá tartozó terménytároló- vagy 
szen1étgödör került elő, n1elyek változó inéretűek és 
mélységűek voltak. A szarmata korszak leletanyaga 
szürke szín(í, korongolt, hon1okkal soványított kerá
miatöredék, állatcsont, orsógomb és paticsmaradvány. 

A legérdekesebb régészeti objektum egy középkori 
lakóhelyiség. Az épület kb. 5,7x6,6 m nagyságú, négy-
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zetes alakú, sekély, egyenletes aljú, enyhén rézsűs falú, 
n1elynek déli részét elvágta az újkori vízvezeték mun
kaárka. Nyugati sarkában két kerekded cölöplyuk került 
elő, n1elyek valószínűleg a tetőszerkezetet tartották. 
A lakóhelyiség közepén nyílt tűzhelyet tártunk fel, míg 
K-i sarkában kb. 2x2,1 m nagyságú, patkó alakú kemen
cét észleltünk, melynek 25 cm magasan megmaradt a 
palástja, és melyben 2 ekepapucsot rejtettek el. Az épület 
D-i oldalának közepén egy közepesen mély munkagödör 
volt, melynek Ny-i részén egy n1alomkő került elő. A 
nyílt tűzhely feletti betöltésben sok faszénmaradvány 
és néhány megégett embercsont került elő. A lakóépület 
leletanyaga korongon készült vékony falú, különböző 
színű kerámiatöredék, állatcsont, vassarló, kocsi tartozék, 
paticsmaradványok. 

95. Debrecen, Repülőtér 
(Hajdú-Bihar megye) U, R, B, Sza 

KOLOZSI BARBARA 

2008. június 30-án szakfelügyeletet láttunk el a 4 7. sz. 
főút mentén, a katonai radarállomásnál, ahol csőfektetés 
közben régészeti objektumokat találtak. A megelőző fel
tárás szeptember 4. és október 6. között történt. A feltá
rás pontos helye a Debrecen és Mikepércs között, a 4 7. sz. 
országút mellett, annak Ny-i oldalán futó nyomóvezeték 
nyomvonalával és az A-1 szennyvízátemelővel érintett 
területen szeptember 4. és október 6. között, 1162 m2-en. 

A lelónelyen összesen 49 objektumot tártunk fel, 
melyek jelentős hányada megsérült a főút, illetve ara
darállomásra vezető bekötőút építése során. Az objektu
mok közül 18 újkőkori gödör, 1 sír (a zsugorított váznak 
csak a 2 alsó végtagja maradt „in situ» helyzetben) . Az 
1/1 sz. szétszántott, illetve a 11/22 sz. hatalmas méretű 
objektum rendkívül leletgazdagnak bizonyult. Feltár
tunk 3 rézkori gödröt, melyek elszórtan helyezkedtek 
el az ásatás területén. Egy gödör késő bronzkorinak 
bizonyult. A feltárt terület D-i részén intenzív római 
császárkori (szarmata) telepjelenséget figyeltünk meg: 
viszonylag kis területen 12 közepes, illetve nagyméretű 
tárológödröt és 3 kutat. Az objektumok érdekessége, 
hogy a legalsó betöltési réteg majdnem minden esetben 
vöröses, égett, paticsos-faszenes volt. Még a 22/35 sz. 
kútból (több n1int 2 m mélységbó1) is került elő ilyen 
jellegű betöltés. A kutakban bélésre, faszerkezetre utaló 
nyomokat nem találtunk. Az előkerült objektumok közül 
6 újkőkori, 8 pedig bizonytalan korú volt. 

96. Debrecen, Rózsa-dűlő 
(Hajdú-Bihar megye) Sza 

SzELEKOVSZKY MÁRTA 

A Beregsurány-Algyő közé tervezett gázvezeték nyon1-
vonalán 2008 áprilisában került sor a lelónely feltárásá
ra. Egy Kr. u. 3-4. századi szarmata falu telepjelenségeit 
tártuk fel a lelónely déli részében. Az objektumok nagy 
része kisebb-nagyobb méhkas alakú gödör, an1elyek-

ben n1egfigyelhetők voltak a használat előtti kiégetés 
nyo1nai. A település régészeti jelenségei közé tartozott 
n1ég több árok, külső kemencék és agyagnyerő gödrök. 

; 

A lelónely E-i felében volt a település te1netője. 

Négy körárkos sírt, három körárok nélküli aknasírt és 
három a szelvénybó1 kifutó körárkot tártunk fel. A kör-„ 
árkos sírok mindegyike D-E tájolású volt, bejáratuk az 
árok D-i végén helyezkedett el. Minden sír bolygatott 
volt, csak az egyik tartalmazta az elhunyt csontjainak 
többségét, a másik háromban csak pár darab ember
csontot találtunk. A mellékletek közül bronzfibulák és 
edények töredékei kerültek elő. 

; 

Az aknasírok is D-E tájolásúak, ezek közül kettő volt 
bolygatott. Az egyikben megmaradt a lábhoz helyezett 
edény, a bronzfibula és egy kés. A másik bolygatott sír
ban egy fibulát és néhány gyöngyöt találtunk a csontváz 
környezetében. A lelónelyen feltárt sírok közül csak egy 
volt bolygatatlan. Ezt nem vette körül árok, valószínűleg 
a temető legszélső sírja lehetett. A benne nyugvó férfi
nak egy kése és egy vascsatja volt. 

A temető a szelvénytó1 K-re és Ny-ra is folytatódik. 

97. Debrecen, Tócó-part, Erdőalja 
(Hajdú-Bihar megye) U, LT, Sza, A, Á 

D. SZABÓ L ÁSZLÓ 

A lelónelyen a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
megbízásából 2008. augusztus 11. és december 3. között 
15 444 m 2-en 1050 régészeti jelenséget azonosítottunk és 
tártunk fel. A lelónelynek a vasúti sín és az erdei földút 
közé eső szakasza közepesen intenzívnek minősült. Az 

; 

Arpád-kori falvak perifériájára jellemző sekély árkok és 
szarmata gödrök mellett az újranyesések során megje
lentek azok a jellegzetes keskeny, mély, hosszú gödrök, 
amelyek gyakoriak a középső neolit (A VK) telepeken 
térségünkben. 

A lelónely intenzitása fokozatosan növekedett a 
; 

vasúti sín (Ny) irányában. Az Arpád-kori falu árkai 
tértagoló rendszerré (karámok?) álltak össze, földbe 
süllyesztett épületalapokkal kiegészülve. A szarmata 
telep tároló és egyéb gödrei (házalap, füstölő stb.) is 
egyre sűrűbben jelentkeztek. A neolit időszak telep
jelenségeit nehezebb volt azonosítani, de a nyesés 
utáni nedves és száraz felszíni formák kirajzolódásai 
egyre inkább jelentkeztek ezen a területen is. A n1ed
dónányótól Ny-ra eső szelvényszakaszon a lelőhely 
legintenzívebb része jelentkezett. A három korszak 
településének itt található a centruma. Különösen az 

; 

Arpád-kori falu szabadtéri tüzelőterei, kemencefészkei 
és az azokhoz tartozó hamusgödrök sorozata jelezték a 
telep központját. Meglepően sok körárkos szarmata sír 

; 

mutatta foltját a meddónányó és a már említett Arpád-
kori tüzelő térrel borított szakasz között. A neolit időszak 
kerámiatöredékei ezen a területen sűrűbben fordultak 
elő, mint a K-i szakaszon, de a gödrök körvonalait még 
nehezen lehetett azonosítani. Ezen a területen, a Tócó
part közvetlen vonalán, szabad szen1n1el is jól lehetett 
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, 
látni a neolitikum és az Arpád-kor közötti időszakban 
bekövetkezett eróziós (mesterséges?) feltöltődést (ez 
helyenként 80-100 cm-es emelkedést jelent). 

Az I. szelvényben befejeztük a feltárást, inajd a 
meddónányó ráhordása után kinyitottuk a meddónányó 
alatt lévő lelónelyszakaszt is (IV. szelvény), ahol neolit 
gödröket, egyelőre meghatározhatatlan korú árkokat, 
késő avar sírokat (sírcsoportban) és egy újkori tanya 
romjait azonosítottuk. 

A II. szelvényben a szarmata körárkos temetőrészt 
fejeztük be. Ezen a területen eddig 4 középső neolit 
(AVK) és 56 szarmata sír került elő. A szarmata sírok 
többségükben kiraboltak voltak, de így is sikerült néhány 
mellékletben gazdag, érintetlen sírt feltárni, melyekbe 
edényeket, bronzfibulákat és sok gyöngybó1 álló gyön
gyfüzéreket helyeztek mellékletként. Még a kirabolt 
sírokban is találtunk gazdag inellékletmaradványokat 
(ép edény a lábnál, otthagyott üvegpaszta-gyöngyök a 
koponya alatt vagy a bokán) . 

A középső neolit sírok közül három melléklet nélküli 
volt, a negyedikben viszont edény, mészkőgyöngyök 
kerültek elő és okkernyomokat figyeltünk meg. 

Ezen a területen több, tértagoló árkot is azonosítot
tunk: 1 középső neolit, 1 szarmata, 2 pedig újkori lövész
árok volt. Ezenkívül szarmata kutakat, munkagödröket, 
középkori szabadtéri kemencéket és hozzájuk tartozó 
hamusgödröket tártunk fel. 

A III. szelvényben a középkori leletekkel teli ob
jektumok és jelenségek igen intenzíven kerültek elő 
(szabadtéri ken1encék és tüzelőterek hamus gödreikkel, 
valamint kutak és árkok) a szarmata és neolit objektu
mok (kutak, gödrök) mellett. 

A neolit, szarmata és középkori objektumok mel
lett 4 kelta földbe mélyített házalapot és egy nagyobb 
agyagnyerő gödröt tártunk fel. A vaskori objektumok 
újdonságnak számítanak ezen a lelónelyen. A középkori 
objektumok közül jelentőségükben kiemelkednek a 
nagyméretű kutak, melyeket hasított fával, deszkával 
béleltek ki. Különösen érdekes egy olyan kút, amely
ben hordó alakú dongára kialakított deszkák szolgáltak 
bélésül; kívül tömörített földdel szorították össze a 
deszkákat. Néhány kút aljában ép edényeket (korsókat) 
találtunk. 

Itt is sok kemence és egyéb szabadtéri tüzelónely , 
nyoma került elő. Ugy tűnik, hogy a vaskor késői idősza-

kában (Kr. e. 4-1. sz.) ez a terület folyamatosan száraz 
lehetet, ezért találtunk itt házakat. A többi korszakból 
ezen a területen sem sírok, sem lakóházak nyomai nem 
kerültek elő. 

H AJDÚ ZSIGMOND - NAGY EMESE GYÖNGYVÉR 

98. Decs, Ete 
(Tolna megye) Kö 
2008. május 11. és június 29. között végzett Miklós Zsu
zsa légi felderítéses megfigyelést a mezőváros területén, 
ahol ebben az évben sen1 volt egységes a növényzet. 

A tervezett terepbejárások célja az egyes területrészek 
művelés nyomán változó állapotának ellenőrzése volt. 

Március 16-án a mezőváros K-i részén igen apró 
fazék oldaltöredékeket, pohár alakú kályhaszem tö
redékeit és állatcsontmaradványokat figyeltünk meg. 
A mezőváros középső részén gabona állt. A szó1ónegyi 
út esetében a két padka megerősítése volt látható. Ezt a 
mezővárost érintő részen is megfigyelhettük. 

Október 15-én ismét terepbejárást végeztünk a 
mezőváros középső területén, melynek során a szokásos 
késő középkori leletanyagot találtuk. A Kovács Gyöngyi 
vezette OTKA program keretében végzendő talajvizsgá
lathoz a mezővárost övező egykori patakmeder területén 
is tartottunk terepszemlét, főként a K-i oldalon, valamint , 
az E-i oldal egyik egykori mederkanyarulatánál. 

November 23-án a n1ezőváros DK-i részénél végez
tem megfigyeléseket. A területen nem mutatkozott a 
korábbi időszaknál jelentősebb mennyiségű leletanyag 
a felszínen. 

99. Dédestapolcsány, Verepce- tető 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B, LT 

VIZI MÁRTA 

2008. június 2-án valamint szeptember 11- 13. között 
fémdetektoros vizsgálatot végeztünk a Verebce-bércen 
található őskori magaslati erődített telepen. A Nováki 
Gyula által felmért és leírt, közel 120 ha területű lelónely , 
egy E-D irányú hegygerincen helyezkedik el. Belső te-
rülete erősen tagolt, a hegy tömbjét alkotó palából két 
mészkőkúp emelkedik ki, a Dédesi vár, amelyen egy 
középkori várrom található és az erődítési nyomokat 
nen1 mutató Kis-vár. Ezektó1 délre a Vásárhely-parlag 
és a Vár-pada en1elkedik ki, majd a telepet a névadó 
Verebce-vár nevű D felé lassan emelkedő és szélesedő 
hegyhát zárja. A hegygerinc K-i és Ny-i oldala egészen 
a völgytalpig teraszosítva van, azonban a Ny-i oldal a 
növényzet sűrűsége iniatt nehezen járható. 

2007-ben a Herman Ottó Múzeum munkatársai 
egy leletbejelentést követően a Verebce-váron fémesz
közöket és vas nyersanyagrögöket, valamint néhány 
bizonytalan korú bronztárgyat gyűjtöttek, műszeres 
vizsgálatot a telep többi részén nen1 végeztek. 

Korábbi kirándulásaink alkaln1ával a lelónely több 
pontján is nagyszámú bolygatás nyomát figyeltük meg. 
A rablógödrök inérete, valamint a körülöttük szétdobált 
kerámiatöredékek és vastárgyak illegális fémkeresők 

tevékenységére utaltak. Az erődített település egészén 
n1egtalálható rablógödrök szóródása a területre régóta visz
szajáró, tervszerűen dolgozó fosztogatók jelenlétére utalt. 

Munkánk során mi is több helyen találtunk olyan, 
a felszínen heverő őskori vastárgyakat, amelyeket fel
tehetően a lelónelyet fosztogató fémkereső műszeres 
rablók ástak ki, de inivel nem tulajdonítottak különösebb 
értéket nekik, eldobálták őket. Közülük kien1elkedik két 
vas tokos balta, néhány nagyméret{í vas nyersanyagrög 
és egy vasból készült fibula. A verebce-bérci őskori tele-
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pülés majd minden pontján végeztünk műszeres kuta
tásokat. A terület nagysága miatt a laza csatárláncban 
haladó, „portyaszerű" bejárási módszert alkalmaztuk a 
lelónely kutatása során. , 

A K-i oldalon, a Verebce-vár vagy Verebce-bérc E-i 
végén a 615 m-es magassági pont közelében elhelyez
kedő teraszsoron egy középső vaskori háromélű bronz 
nyílhegyet valamint néhány bizonytalan korú bronzle
meztöredéket találtunk. 

A Kis-vártól Ny-ra eső karakteres teraszsorok (az ún. 
Pados) környezetében előkerült leletek közül egy a La 
Tene Cl periódusba keltezhető, pszeudo filigrán bronz 
karperec töredéke emelkedik ki. Erró1 a területró1 más 
biztosan keltezhető fémtárgy nem került elő, viszont 
nagy mennyiségű, kézzel készült vaskori kerámiát 
gyűjtöttünk a teraszokon. Egy helyen a vékony hu
muszréteg alatt tapasztott padló nyomaira bukkantunk. 

A Vásárhely-kő, a Vár-pada és a Vásárhely-parlag te
rületén valamint az alattuk húzódó teraszsoron biztosan 
keltezhető régészeti fémleletet nem találtunk. Ezeken 
a részeken különösen sok rablógödör figyelhető meg, 
elképzelhető, hogy itt a fosztogatók tevékenységével 
áll összefüggésbe az észlelt fémlelethiány. A turisták 
által gyakran látogatott Dédes vára és a Kis-vár közötti 
nyereg a felszínen szétdobált fémhulladékok nagy száma 
miatt nem volt alkalmas fémkereső műszeres vizsgálatra. , 

A lelónely korábban ismert határain kívül az E-i 
oldalon a sánctól kb. 300 m-re a Vár-erdő nevű részen 
az enyhén kiszélesedő hátakon újabb lelónelyeket azo
nosítottunk. A Ny-i oldalon 402 m-es magasságban egy 
középső vaskori hamvasztásos temetőre bukkantunk. 
A felszín alatt mindössze 10-30 cm-es m élységben 
j elentkező temetkezésekre a bennük lévő fén1mellék
letek jelei alapján bukkantunk. Négy sír leletmentését 
végeztük el. Közülük három szórt hamvasnak, egy pedig 
urnásnak bizonyult. Az egyik temetkezésben a hamvakat 
nagyobb kövekbó1 kialakított gyűrűvel övezték. A feltárt 
temetkezések inellékleteit vaskések, vaskarikák és jelleg
zetes szkíta kori bronzékszerek alkotják. 

A területen n1űszereinkkel nagyszámú további fén1-
tárgyakra utaló jelet észleltünk, a1ni alapján feltételezhető, 
hogy itt egy jelentősebb sírszámú, nagy kiterjedésű vaskori 
ten1etővel számolhatunk. Idő és felkészültség hiányában 
az említett négy sír kibontásán kívül több ten1etkezés 
feltárására az észlelt jelek ellenére nem vállalkozhattunk. 

A területen már jártak előttünk fén1kereső n1űszeres 
rablók, amire az avar szintje alatt szórványként eló'buk
kanó, valószínűleg megbolygatott sírokból származó 
vaskések, bronzcsüngő és bronzlen1ezdarabok utaltak. , 
Atvizsgáltuk az erődített teleptől távolabb található 
Vár-erdő Bán-völgye feletti részén található halomsírok 
környezetét, itt őskori régészeti anyag ne1n került elő. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az ál
talunk talált fén1tárgyak arra utalnak, hogy az őskori 
erődített település az eddigi elképzeléssel ellentétben 
elsősorban nen1 a késő bronzkor, hanen1 a középső és 
késő vaskor időszakára keltezhető. 

Munkánk az OTKA T037315 számú pályázata által 
támogatott, a késő bronzkori bronzkincseket és a bronz
deponálás szokását kutató program része volt. 

Munkatársak: Bíró Péter, Lassányi Gábor régészek; 
Kalli András, Paár Ferenc, Tóth Farkas Márton, Diriczi 
Zsombor egyetemi hallgatók; Bacskai István, Sándor 
Lajos technikusok; Saléti György. 

SZABÓ GÁBOR 

100. Dédestapolcsány, 2. számú barlang 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 
2008. július 21-én helyszíni szemlét végeztünk a barlang 
nyílása előtt, ahonnan a fák egy részét gyökerestó1 eltá
volították. E munka során a barlang előtti rétegekbó15x4 
m-es kiterjedésű területen közepes mennyiségben kora 
bronzkori kerámiatöredékek, valamint csonttöredékek 
kerültek elő. 

A leletanyagot a n1iskolci Herman Ottó Múzeumban 
helyeztük el. 

Munkatársak: Ferenczy Gergely, Pusztainé Fischl 
Klára. 

101. Dég, Ságvári utca 
(Fejér megye) Kö 

PUSZTAI TAMÁS 

2008 októberében épülő lakóház alapozási árkainak 
kiásását követően régészeti inegfigyelést végeztem a 
telken (Hrsz.: 104/1). Az árkok kb. 60-70 cn1 n1élységűek 

és kb. 30-40 cm szélesek voltak. A kiásott alapárkokban 
látható volt a próbafeltárás során jelentkező objektumok 
további részleteinek elszíneződése, ezeket azonban az 
alapozási n1unkák ne1n bolygatták meg. A kitermelt 
földből - a felső, korábban valószínűleg n1ár bolygatott 
humuszrétegbó1 - középkori (kb. 14-15. századi) kerá
n1iatöredékeket gyűjtöttem . Megállapíthattuk, hogy a 
lelónely teljes bizonysággal túlnyúlik a próbafeltárással 
érintett területen, az épülő ház részben elfedi azt. 

102. Diósberény, Alt Kirch 
(Tolna megye) Kö 

SCHILLING LÁSZLÓ 

Diósberény középkori templomát a 18-19. században 
számos forrás említi, helyét dűlőnév is őrzi . 2008. február 
végi terepbejáráson1 szerint a templon1 helye a belterület 
Ny-i szélén, a Petőfi utcai házak mögötti löszfal tetején 
fekvő kiskertekben található. A falu valószínííleg a 
ten1plo1ntól K-re, a mára beépített patakparton fekhetett. 

103. Döbrököz, Alsósütvény 
(Tolna megye) B 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Sütvény középkori ten1plon1át a Pesty Frigyes-féle 
kérdőívben en1lítették. Torma István 1963-ban a Döb-

182 
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röközró1 Kurdra vezető országút K felé kanyarodása 
után egy kiszántott középkori ház foltját figyelte meg. 
A lelónelyet a Sütvénypusztára vezető bekötőút és az 
országút közti területre helyeztem, ahol 2008. márciusi 
terepbejárásomon csak őskori cserepeket találtam, köz
tük egy turbántekercses peremtöredéket is. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

1 O~. Dömös, Duna-meder 
(Komárom-Esztergom megye) Tö, Kú 
2008. október 21-én a Duna alacsony vízállása mellett 
Harsányi Zoltán bejelentővel helyszíni szemlét végez
tünk a Dömös 1. zátony alsó szakasza, az átkelónely 
felett. A zátony részben szárazon volt. A terület köze
pén egy kis patak torkollik a folyóba, az alsó részen egy 
sziget felső csúcsa látszott. A bejelentő megmutatta a 
helyszínt, ahonnan a folyó alacsony vízállásakor vas- és 
kerámialeleteket gyűjtött a zátonyon. A leleteket átvet
tem, utólagos vizsgálatuk során kiderült, hogy a kerámia 
túlnyomó többsége újkori, de volt közöttük régészeti 
korú is (török kori cseréppipa). 

A kovácsoltvas szegek és iszkábák nagy változatos
ságot mutatnak. Nagy valószínűséggel több korszakból, 
illetve több hajóból származnak. Alakjuk alapján számos 
csoport elkülöníthető közöttük. Egyes darabok 15-16. 
századi jellegűek, mások inkább 18-19. századiak. 
Egyes példányok lapja középen eltört. Ennek az lehet a 
magyarázata, hogy az egyik deszka, amelyhez rögzítve 
volt, levált a bordáról, így kettétörte az iszkába lapját. 
A hajó tehát, amelybó1 a törött szögek származnak, nagy 
valószínűséggel szétesett. Megállapíthattuk, hogy egy, 
vagy több roncs található a zátony felső szélénél, illetve 
magában a zátonyban mélyebben beágyazódva. A felszí
ni nyomokat az idő és a falusiak eltűntették. További 
műszeres (radaros, magnetométeres) vizsgálatra lenne 
szükség a hajók azonosításához. 

105. Drávatamási, Kenderáztató 
(Somogy megye) Kú, Tö 

TÓTH JÁNOS ATTILA 

A 2008. augusztus 16-24. között végzett régészeti kuta
tás célja a 2007-ben megtalált hajópalánkok térségének 
szondázása, további rönkhajók dokumentálása volt. 
A kutatást a Nemzeti Kulturális Alap, az OTKA K72231 
pályázata anyagi támogatásával, és a Magyar Régészeti 
és Művészettörténeti Társulat Búvárrégészeti Szakosz
tálya önkénteseinek segítségével végeztük. 

A kutatás ideje alatt a folyó vízállása magas volt. 
Az áradás ellenére csak egy napot kellett kihagynunk, a 
többin megfelelőek voltak a körülmények a munkához. 
A szondázási területet az első napon kijelöltük és körül
határoltuk. Mivel laza, folyós homokban kellett dolgozni, 
valamint egy szétesett roncsot kerestünk, ahhoz a tenge
rekben kifejlesztett módszerhez folyamodtunk, hogy a 
maradványok körül fix pontokat jelöltünk ki (vaskarók 

leverésével), a szondázás során a már ismert maradvá-, 
nyoktól kifelé és lefelé indultunk el. Igy nem mélyítet-
tünk szabályos szondaárkot (ez ugyanis beomlott volna), 
a fix pontok segítségével azonban pontos dokumentációt 
lehetett készíteni háromszögeléssel. A már ismert két 
palánkot teljes egészében feltártuk, valamint alattuk két 
újabb deszkát is találtunk. Ezen is megfigyeltük azokat 
a jellegzetességeket, amelyeket a tavaly n1egtaláltaknál 
dokumentáltunk (trapéz alakú mélyedésbó1 indított, a 
deszka oldalán kijövő vasszegek, ovális iszkábák, kevés 
kovácsoltvas szeg a bordák irányba) . A hajótest intakt 
részét nem találtuk meg, talán valamivel folyásirány 
szerint feljebb kell majd keresni. Ezek a megfigyelések 
megerősítik a 2007-ben tapasztaltakat, vagyis azt, hogy 
ezt a hajót egy eddig nem ismert elv szerint építették. 
Az egyik palánk alatt egy bödönhajó orrtöredéke is 
eló1<erült. Még tisztázásra vár, hogy milyen a palánk
hajó és a bödönhajó lelónelyének viszonya. Az előzetes 

dendrokronológiai vizsgálat szerint a hajó és a rönkhajók 
nem egykorúak. 

A 21. sz. hajót a víz megváltozott áramlása (egy 
hatalmas uszadékfa 2007 óta átrendezte a meder egy 
részét) nagyrészt feltárta. Ezért ezt a hajót is részlete
sebb vizsgálat alá vettük. Egyrészt kibontottuk a benne 
felhalmozódott iszapot, fémkeresővel átvizsgáltuk a 
környékét, végül rajzot készítettünk róla. A hajó azért is 
érdekes, mert kovácsoltvas iszkábákat, és vaskapcsokat 
használtak a javításánál. Az iszkábák kicsik, fűzfalevél 
alakúak (tehát más jellegűek, mint a palánkhajónál). 

A 21. sz. hajónál, a palánkhajónál is találtunk emberi 
maradványokat (egy combcsontot és egy koponya töre
déket. Az 1. sz. rönkhajó végében (méternyire a 2006-
ban talált rézbográcstól) feküdt egy koponya. A három, 
biztosan több személytó1 származó emberi maradvány 
bizonyítja, hogy a hajók elsüllyedése katasztrofális 
esemény során történt, egyúttal illeszkednek a török 
pontonhíd, illetve az azt elpusztító 1603-as magyar 
rajtaütés elméletébe is. 

Munkatársak: Krunoslav Zubéié a horvát örökség
védelmi intézet búvárrégésze, Serkan Gündüz török 
PhD hallgató, víz alatti régész (Uludag Egyetem, Bursa) . 

TÓTH JÁNOS ATTILA 

106. Dunafalva, késő római kikötőerőd 
(Bács-Kiskun megye) Ró, Kk 
2008. augusztus 25. és szeptember 5. között mlíemléki 
helyreállítást megelőző régészeti kutatást végzett a 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tára Dunafalván, 
a ma már a Duna árterében fekvő késő római kikötőerőd 
(burgus contra Florentiam) területén. A feltárás célja, 
hogy a tervezett mlíemléki helyreállításhoz adatokat 
kapjunk a régészeti módszerekkel eddig még nem 
kutatott kiserőd alaprajzáról, építési technikájáról és 
kronológiájáról. Első lépésként a műe1nléki tervezés
hez augusztus 4-én és 5-én felmértük a felszínen álló 
romokat. A fotódokumentáción kívül elkészült a romok 
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felszínrajza és több, falnézetet és falmetszetet ábrázoló 
rajz. A felmérés során kiderült, hogy Halász Ferenc, 
majd Mócsy András és Kónegyi Mihály fehnérései óta 
a kiserőd, különösen a D-i saroktorony és a hozzá kap
csolódó szárnyfal rengeteget pusztult. 

A felmérést követő ásatás során két fő feladatot 
tűztünk ki célul. Az egyik Mócsy A. 1958-as fehnérésé
nek hitelesítése és annak eldöntése, hogy a ron1ok való
ban egy ún. verőcei típusú kikötőerődhöz tartoznak-e. 
Ennek érdekében öt - az álló romokra tájolt - szelvényt 
t(íztünk ki a teljesen elpusztultnak vélt központi torony 
területén. Reméltem, hogy ha alapfalakat nem is, de 
az alájuk leütött és a déli saroktorony alapfalánál már 
n1egfigyelt karók maradványait sikerül megtalálnunk. 
A torony alapozási árkának aljába sűrűn egymás n1ellé, 
sorokban leütött 7-8 cm átmérőjű karók rendszerét való
ban sikerült feltárni, an1inek segítségével kiszerkeszthető 
lett nemcsak a torony, hanem a kikötőerőd alaprajza is. 
A központi toronynak a II. szelvényben a DK-i, az V. szel-, 
vényben pedig az EK-i sarkát is megtaláltuk, továbbá a , 
K-i, az E-i illetve a D-i fal szélső karósorait is. A központi 
torony ezek alapján rekonstruált mérete: 16x22 m. A II. 
szelvény K-i harmadában szerencsésen megmaradtak az 
alapozás alsó kősorai, amelyek között egy vízszintesen 
fekvő gerenda maradványai feküdtek. A karók sorát az 
alapozás teljes szélességében leütötték, így meghatá
rozható volt a központi torony alapfalának vastagsága, 
amely meghaladta a 3,5 m-t (Mócsy A. itt 1,5 m széles 
falakat rekonstruált) . A IV. szelvényben a karólyukak és 
a részben megmaradt fakarók kirajzolták a 1,5 m vastag 
D-i szárnyfal és a központi torony találkozási pontját. 
A D-i saroktorony K-i falának tövében egy szondaárkot 
nyitottunk, a1nelyben ugyancsak megtaláltuk a sarokto
rony alapozása alá ütött karók sorát, köztük a K-i szélső 
karósort is. A karókat az alapozás alá mindössze 30-40 
cm mélyre ütötték a sárga homokos laza altalajba. Az 
alacsony vízállás lehetővé tette egy kutatóárok nyitását 
a D-i saroktorony Ny-i oldalán. Ebben szán1ítani lehetett 
a Dunához lefutó D-i szárnyfal maradványainak előke
rülésére. A szárnyfalak vonalától a Duna felé azonban 
sem a központi toronynál, sem itt nem maradtak meg 
a karók lenyomatai. 

Második feladatunk az erőd kronológiájának a tisztá
zása volt. Ebbó1 a célból a központi torony előterében a 
meredeken leszakadó partoldalban egy 4,6 m hosszú, 1 ,8 
n1 széles szondaárkot nyitottunk. Az árok 2,85 m mély 
K-i metszetfalának rétegsorából kiolvasható a kiserőd és 
közvetlen előterének története. Egy Duna áradás homo
kos, agyagos hordalékrétege felett és részben abba bele
vágva több középkori réteget találtunk, bronzgyűrűvel 
és gótikus M n1inusculás övlemezzel. A kiserőd lassú 
pusztulása során képződött erősen törn1elékes, leletsze
gény réteg alatt több, az erőd építésétó1az5. sz. közepéig 
keltezhető réteget bontottunk ki, rendkívül gazdag és 
változatos leletanyaggal (hagy1nafejes fibulák, övve
retek, karperectöredék, fülkanál, vasak, fó1eg szegek, 
ólon1 és bronz öntési hulladék, üvegtöredékek, bélyeges 

téglák, mázas és besin1ított díszű kerámiák töredékei, 
legjelentősebb egy favödör ezüst peremverete). Több 
n1int ötven éren1 származik erró1a10 m 2-nyi területró1. 
A legkésó'bbi rétegekben szen1bet(ínő a Theodosius
érmek nagy száma (az ér1neket Vida István határozta 
meg) . A rétegsor alján a kiserőd építésével egyidős 
vastag habarcsos járószint került elő, amelynek széle a 
központi toronytól 7 m-re futott. 

107. Dunaföldvár, Túzoki-dűlő 

(Tolna megye) 1 

MRÁV ZSOLT 

2008. november elején próbakutatást végzett a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum a Túzoki-dűben, célkiter1nelónely 
létesítése előtt . Az érintett terület közelében (Hrsz.: 
0522/8-11; 0522/21) 2008 nyarán végzett régészeti 
terepbejárás során néhány ismeretlen korú szórvány 
kerámiát találtak. Az egész terület, (mintegy 30 ha) 
hosszában húzott ÉK-DNy-i irányú, 5 (700 m -es) és 
14 (20- 80 n1-es), 2 m széles, párhuzamos kutatóárok 
alapján a következőket állapíthattuk meg: a tervezett , 
bánya K-i szélén húzódó, ENy-DK-i irányú magasabb 
dombhát gerincén, K-i oldalán a vizsgált terület teljes 
szélességében 3-5 bizonytalan korú párhuzamos árok 
futott. Ugyanakkor a dombgerinc Ny-i, platóvá szélesedő 
oldalán, az említett árkokhoz közel, 3 szabályos téglalap 
alakú, betöltésük alapján, modernnek tűnő gödröt bon-, 
tottunk ki. Ezektó1 Ny-ra, ENy-ra semmi féle objektum 
nem került elő. 

CZÖVEK ATTILA 

108. Dunafö ldvár, M6 T0-2 1 le lőhely 
// ~ 

(Tolna megye) 0 , Ró, A 
2008. április 1. és július 20. között megelőző feltárást vé
geztünk az M6 autópálya 87+500-88+050 km-szelvénye 
között. A régészeti feltárás 24 697 m2-t érintett. A vi
szonylag ritka lelónelyen nagyobb objektumsűrűsödést , 
csak a Ny-i sávban, illetve fó1eg E-on figyelhettünk meg, 
a lelónely centruma az autópálya nyomvonalától Ny-ra 
található keskeny patakvölgy melletti első platón lehet. , 
A feltárás így csak a római és az Arpád-kori telep K-i 
szélét érintette. Az eló1<erült objektumtípusok ennek 
megfelelő képet mutatnak: a lelónely képét az árkok, 
illetve a kutak határozzák meg. Ezeket viszonylag kevés 
gödör és néhány ház egészíti ki. 

A római kori lelónely a Kr. u. 2-3. századra kel
tezhető. Annak ellenére, hogy a nyomvonal csak a 
lelőhely szélét érte el, a humuszból fén1keresővel 
meglehetősen nagyszámú fémtárgy került elő (arany 
fülbevaló, Don1itianus, Traianus, Septin1ius Severus, 
Caracalla, III. Gordianus, Philippus ezüst- és bronz
pénzei; ólom votívok, emailos, hagyn1afejes, pannon, 
térd- és egyéb fibulák illetve töredékeik, továbbá egyéb 
bronz-, ólo1n- és vastárgyak) . A nagyszámú (41 db), 
biztosan a római korra keltezhető, nagyrészt egyenes, 
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, , 
egy1násra inerőleges, EENy-DDK-i tengely szerint 
tájolt árkot csak 20 gödör és 3 épület egészítette ki. Az 
árkok nagyrészt vízelvezetésre szolgálhattak, egyéb , 
(kerítőárok/karám?) szerep csak a lelónely E-i végében 
eló1<.erült árokrendszer esetében valószínű . Itt téglalap 
alaprajzú (30x40 m), a nyomvonal alól Ny felé túlnyúló 
kerítőárkot találtunk, amelynek D-i oldalán 4 m széles 
bejáratot hagytak. A bejáratra a rendszer belseje feló1 
egymással párhuza1nos, folyamatos és 3-5 m hosszú 
szakaszokból álló, sekélyebb, egyenes árokszakaszok 
vezetnek rá. A komplexumból és környékéró1, illetve 
fölötte a humuszból került elő a leggazdagabb római 
kori leletanyag (a fémtárgyakon kívül terra sigillata, 
házikerámia és tegulatöredékek) . Egy provinciális 
jellegű terrakottafej és az egyik épületben előkerült 
kelta jellegű, kézzel formált edényperem alapján a telep 
részben vagy egészben valószínűleg a helyi, ron1anizált 
népességhez köthető. Dél felé haladva a rón1ai kori 
jelenségek száma csökkent, jobbára csak egymással 
párhuzamos, egyenes, egymástól 15-30 m-re ásott, 
sekély árkokra korlátozódott. 

A lelőhely középső harmadában az Árpád-kori 
jelenségek voltak túlsúlyban: 44 gödör, 5 épület, kevés 
árok és 5-6 kút (az egyik lehet, római kori). Az objek
tumok egy inagaslaton sűrűsödtek, itt a nyomvonal 
80-100 m hosszú szakaszán volt az épületek, illetve a 
méhkas alakú gödrök nagy része is. A jelenségek fölött 
a humuszból egy friesachi dénár került elő. Az objek
tumokból sok cserépbogrács és kevesebb fazéktöredék 
származott. A gödrök hamus-szenes, gyakran erősen 
égett betöltése és a hamus rétegekbó1 sűrűn felbukkanó, 
többször jól kiegészíthető kerán1iaedények alapján az , 
Arpád-kori telep pusztulása utáni planírozás figyelhető 
ineg. A pusztulás időpontját a gödrök kerámiaanyaga 
a 13. századra teszi, a keltezést a humuszban talált 
friesachi dénár is inegerősíteni látszik. A méhkas alakú 
gödrök közül több emberi maradványt is rejtett. Egy 
esetben a gödör betöltésének közepe táján a gödörbe 
temetett, gyomra fölött keresztbe tett karú férfi feküdt. 
Lábszárai kinyúltak a gödörbó1, ezeket a humuszolás 
ineg is sértette. Ettó1 10 m-re szintén méhkas alakú 
gödörbó1, 8-10 nagy malomkőtöredék alól (az egyik 
kiegészíthető, 20 cin vastag, 60 cn1 átn1érőjű, 3 darabra 
törve) en1beri lábszár (teljes lábfejjel) került elő. Egy 
további gödörben emberi karcsont, egy kútban pedig 
szintén magányos emberi koponya (állkapoccsal, 
csigolyák nélkül) hevert. Az egy kivételével (téglalap 
alaprajz) kör alaprajzú kutakból a fonott, illetve az egy 
deszkabélletnek csak a lenyomata került elő. A kutak , 
jelentősebb leletet nem tartalmaztak. Az Arpád-kori 
gödrök között azoktól jelentősen eltérő formájú és 
betöltésű, leletn1entes gödrök voltak (5 darab). Ezek az 
egyetlen, bennük talált lelet (obszidián magkő) alapján 
őskoriak lehetnek. Dél felé haladva a lelónely középső 
harmadától az objektumok erősen n1egritkultak, majd 
elt(íntek. 

SZENTHE GERGEL y 

109. Dunaföldvár, RM-6 lelőhely 
(Tolna megye) A 
2008. június-júliusban végzett szondázó feltárás ered
ményei alapján szeptember 3. és november 28. között 
a Kulturális Örökségvédeln1i Szakszolgálat munkatársai 
megelőző feltárást végeztek. A lelónelyet mintegy 164 m , 
hosszan érintette a nyomvonal. Iránya EK-DNy; DDK 
feló1 egy patak határolta, mely ebben az időszakban ki , , 
volt száradva; EEK feló1 egy erdősáv határolta, melyet 
most az épülő autópálya miatt kiirtottak. 

A tervezettó1 eltérően 9015 m2-t hu1nuszoltunk le; a 
humuszvastagság szinte mindenhol elérte az 50-60 c1n-t, 
az altalaj homok volt. Feltártunk 244 objektumot, n1e-, 
lyek egy avar kori település Ny-i, ENy-i szélén álltak, 
a település maga pedig K-i, DK-i irányban folytatódik. 
A lelónelyen egy hatalmas árokrendszer húzódik, mely-, 
nek legtöbb ága Ny-K, valamint DNy-EK irányában ke-, , 
resztezte a szelvényt. Ezeket néhány E-D, ill. EK-DNy 
irányú árok kötötte össze. Az árkok többsége csekély 
vagy közepes mélységű (40- 50 cm), leletanyagban , 
viszonylag szegény volt. Allatcsont, kő és nagyon kevés 
kerámia került elő beló1ük. 

A lelónelyen 4 sír is eló1<.erült. Ebbó1 3 rossz meg
tartású, azonban teljes csontvázas volt, melyek egy 
kivétellel melléklet és viseleti elemek nélküliek voltak. 
Az egyik csontváz koponyájának bal oldalán egy ezüst 
fülbevalót találtunk. A negyedik sírból - rablott volta 
ellenére - egy trapéz alakú vascsat került elő. 

A területen viszonylag sok kutat találtunk, melyek 
többsége valószínűleg korábban beomlott. Egy fageren
dával bélelt kút is eló1<.erült, melybó1 fanúntákat vettünk. 
Több házat is feltártunk, melyeknek tetőszerkezetét 
általában két, a rövidebb oldalak mentén leásott cölöp 
tartotta. A házakból került elő a legnagyobb mennyiségű 
kerámia. Ezek között kézzel készült és korongolt egya
ránt megtalálható. Több, hullámvonallal és vonalkö
teggel díszített töredéket, sőt terra sigillata töredéket 
is találtunk. 

Az egész lelónelyet az avar korra datálhatjuk. A te
lep hosszú időn keresztül lakott volt, ezt bizonyítják a 
megújított házak, az újabb és újabb kutak, valamint az 
árkok kialakítása. 

110. Dunaföldvár, RM-6 lelőhely 
(Tolna megye) LT, A 

KEMSEI DóRA 

Az M6 autópálya Dunaújváros és Dunaföldvár közötti 
szakaszán a 83+960-84+132 km-szelvények között 2001 
szeptemberében a székesfehérvári Szent István király 
Múzeum régészei terepbejárást végeztek, ahol néhány 
középkori edénytöredéket találtak. 

A szondázó feltárást a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat 2008. június 16. és július 11. között végezte , , 
el. A lelónelyet DDK irányból egy patak, EEK-ró1 egy 
erdő határolja. A humusz vastagsága 30-60 cn1 között , , 
váltakozott és az altalaj homok volt. Egy EEK-DDNy 
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irányú szondát nyitottunk, an1ivel sikerült megha
tározni a település Ny-DNy-i szélét. A szondában 15 
árok, 8 gödör, 2 kút, 1 ház és 2 cölöphely került elő. , 
Néhány objektum funkciója bizonytalan. A szonda E-i 
és D-i végén kettős vagy többszörös árok határolta a 
települést. A leletanyag többségét az edénytöredékek és 
állatcsontok tették ki. A napvilágra került leletek alapján 
avar kori településnyomot tártunk fel, melyben néhány 
kelta objektum is volt. 

111. Dunaszekcső, Várhegy 
(Baranya megye) B, Ró, Kö, Tö 

CsÉKI ANDREA 

2007 folyamán a löszfal megrepedt, n1ajd 2008. február 
12-én leomlott. Aznap és azt követően március-ápri
lisban több alkalommal helyszíni szemlét tartottunk. 
Felmérési pontokat tűztünk ki, megtisztítottuk a met
szetfalat, és fotogrammetriai módszerrel felmértük. Ily , 
módon naponta 5 m-t haladtunk. Aprilis 7-én Matán 
István és Gibicz Sándor munkavédeln1i szakvélemé
n yükben nem javasolták a helyszínen való további 
földn1unkákat. A továbbiakban 1nár csak a löszfal 
metszetének tisztítás nélküli fotódokumentációját 
készítettük el, abban ugyanis még látszanak a kőfalak 
és a nagy római árkok. Az addig 1negtisztított 10 m 
hosszú felületet pedig a Várhegy és a Szent János-hegy 
további régészeti kutatásaihoz kapcsolható referenciá
nak tekintjük. 

A veszélyes helyszínen összességében tehát csak 
néhány napot tudtunk dolgozni. A természetes módon 
keletkezett metszetfalban 10 m-nyi részletet tisztí
tottunk meg. A veszélyes körülmények miatt rajzos 
dokumentációt nem készítettünk. A 238 m hosszú 
löszfalomlás metszetéró1 készült fotókat panorámafo
tóvá egyesítettük. A Várhegy oldalában megtisztított 
10 m hosszú szakaszt fényképesen dokumentáltuk. E 
n1egnyesett n1etszetfalrész alkalmas régészeti és geo
lógiai következtetések levonására. A homokos altalaj 
felett szürke, majd fekete humusz következik, n1ely már 
emberi jelenlét nyomait mutatja. Efelett egy igen vastag 
bronzkori égésréteg látszik legmarkánsabban. Feljebb 
további 2-3 vastagabb égésréteg jelzi a római kort, 
legfelül a középkori és hódoltságkori rétegeket a lazább 
talaj miatt 8 m magasságban már kevésbé mertük nyes
ni. Ezeket a rétegeket az újkori szó1ők mély1n(ívelése 
erősen bolygatta. 

Geológiai következtetések: a suvadás során a löszfal
ra 0-100 cm vastag föld kenődött fel (lent vastagabban, 
fent vékonyabban). A n1egtisztított metszetfalban egy 
természetes löszüregnek a bronzkorban történt beo1n
lásának nyomait dokumentáltuk. , 

Munkatársak: Jankovich-Bésán Dénes, Ujlaki Pong-, .. 
rácz Zsuzsánna, Hajdú Adám (KOH), Szabó Tibor, 
Bertók Gábor régészek, Mufics Gábor, Hallgató Balázs, 
Simon Béla. 

GÁBOR ÜLIVÉR 

112. Dunaszentgyörgy, Vetle-puszta 
(Fadd, M agyalos) 
(Tolna megye) Ró, Á 
2008. április 8. és noven1ber 28. között megelőző feltá
rást végeztünk az M6 autópálya T0 -20 jelű lelónelyén. 
A 44 745 m2 lehumuszolt területen 488 objektumot tár
tunk fel. A lelőhely két település közigazgatási határán , 
helyezkedik el: E-i mintegy 2/3 része Dunaszentgyörgy, 
D-i bő 1/ 3-a Fadd területére esik. 

A humuszolt terület középső harmadában (Vetle-, 
puszta) az Arpád-kori gödrökön és kemencemaradvá-
nyokon kívül, azoktól eltérő betöltésű gödröket (98) és 
oszlophelyeket (123) tártunk fel, amelyek nagy része 
három nagyobb, két közepes méret(í és egy kisebb 
oszlopszerkezetes épülethez tartoztak, valamint egy tü
zelésnyomot észleltünk, amelyeket a felszíni leletanyag 
alapján őskorinak tartottunk. A feltárt jelenségek mély
sége csekély volt, az előkerült leletanyag kis n1ennyiségű. 

A feltárt terület D-i harmadában (Magyalos), egy 
római kori, - Mráv Zsolt meghatározása szerint Kr. u. 2. 
századi - falusias település maradványai kerültek elő: 
11 épület (8 veremház, 1veremistálló,2 melléképület), 
56 gödör, egy 14 árokszakaszból álló árokrendszer, ettó1 
független 2 árokszakasz és 2 kút. A leletanyag nagy 
része kerámia, gyorskorongolt sárgásfehér és szürke 
edények töredékei, seprűs díszítésű szürke oldaltöre
dékek, sűrű vonalbekarcolással díszített válltöredékek, 
szürke fedő- és aljtöredékek, bekarcolt díszű szürke 
és vörös hombártöredékek, fényezett felületű szürke 
és fekete tálak töredékei, szürke és vörös talpgyűrűs 
tálak töredékei, vörös hullámvonalköteg- és vízszintes 
vonalkötegdíszes oldaltöredékek, vörös dörzstál töredé
kei és több kisméretű, valamint egy nagyobb figurális 
díszítésű (Drag. 37) terra sigillata töredék, illetve egy 
nagyobb figurális díszű és több kisebb terra sigillata , 
utánzat töredék, teguladarabok. Allatcsont viszonylag 
kis számban került elő. A kisszámú fémlelet: egy ép 
bronz piperekanál, vaskaparó, kulcs, vaskés, vasszögek, 
vas- és bronzlemeztöredékek, ólomöntési hulladék. 
Üveglelet több objektumból került elő: egy edény talp
töredéke és egy kék üvegkarperec töredéke, valan1int „ 
üvegszilánkok. Orlőkőtöredékek szintén több helyről 
kerültek elő. A római kori telepjelenségek a nyon1vonal 
K-i felében sűrűsödtek, a telep bizonyosan folytatódott 
a nyomvonaltól DK-re eső (szintén Faddhoz tartozó) 
területen. 

A feltárt terület É-i kétharmadában (Vetlepuszta) 
12-14. századi telepnyomokat észleltünk, vélhetó1eg 
egy (törpe)falu maradványai. (Engel Pál a közelbe 
valószínűsítette Felpabar és Vetle pusztákat, Czövek 
Attila vélen1énye szerint a feltárt terület Alpabarral 
hozható kapcsolatba.) Erre az időszakra keltezhető 1 
ház, 17 ke1nence, 35 oszlophely, 223 gödör, 2 árok
szakasz, 2 tüzelésnyo1n és 2 kút. Az épületek alacsony 
szá1nát a középkorban használt terület nagyn1érték(í 
eróziója n1agyarázza. A leletanyag nagy része kerámia, 
elsősorban fazekak és bográcsok töredékei, esetenként 

186 
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csigavonal- vagy hullámvonaldísszel, n1egen1lítendő 
egy vonaldíszes korsónyak. Több gödörbó1 kerültek 
elő, összefüggő réteget alkotva sütőfelület-töredékek. , 
Allatcsont viszonylag alacsony számban került elő, de 
a kisebb állati maradványok (tojáshéj, halpikkely stb.) 
is képviselve vannak a leletanyagban, az egyik kútban 
pedig kifejezetten nagy n1ennyiségben volt állatcsont 
(elsősorban lóvázrészletek). A fén1leletek közül egy 
bronztű, bronzkarikák és -lemezek töredékei, fúrófej, 
vassarkantyú, sarló, vaskések, aklaszeg, több szalu, 
egy vaskulcs és ládavasalatok en1elhetők ki. Egy egész , 
őrlőkő és több őrló1<őtöredék került elő. Az Arpád-kori 
telepjelenségek a nyomvonal Ny-i felében sűrűsödtek, , 
a telep bizonyosan folytatódott a nyomvonaltól ENy-ra 
eső (szintén Dunaszentgyörgyhöz tartozó) területen. 

Az ismeretlen korú jelenségek közül kiemelendő 5 
sír illetve e1nberi vázmaradvány, a1nibó1 4 vélhetó1eg , 
Arpád-kori vagy későbbi (3 az egyik kút betöltésében, 
egy további az egyik külső kemence munkagödrének 
szélénél volt leásva), egy pedig feltehetően rón1ai kori . 

A lelőhely nyon1vonalon kívüli része mezőgazdasági 
inűvelés alatt áll. A lelóbely nyomvonalon belüli részén, 
délen a római kori lelóbely kiterjedését nem lehetett 
egyérteln1(ien tisztázni. 

Munkatársak: Hajnal Zsuzsanna, Ferenczi László. , 
HALÁSZ AGOSTON 

113. Dunaszentgyörgy, M6 T0-23 le l őhely 

(Tolna megye) Á 
A tervezett M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd közé 
eső szakaszán a Wosinsky Mór Megyei Mú zeun1 mun
katársai terepbejárást végeztek. A 118,210-118,432 kn1-
szelvények közé eső területen átlagos leletintenzitású ró-, 
mai és Arpád-kori lelóbelyet (települést) azonosítottak. 
A kijelölt nyomvonal területén, M6 T0-23 lelőhelyen 

2008. április 15. és június 30. között teljes körű feltáró 
ásatást folytatott a Kulturális Örökségvédeln1i Szak
szolgálat, összesen 14 796 in2 felületen . A lelóbely egy , , 
EENy-DDK-i tájolású dombhát alsó részén helyezkedik 
el. A lelóbelyen 85 objektun1ot tártunk fel, n1elyek inind , 
Arpád-koriak és egy horizonthoz tartoznak. Előkerült 3 
kút, 2 szabadtéri ken1ence, 6 épület, 7 árok, 1sír,2 agyag
nyerő gödörkomplexum, valamint gödör és cölöplyukak. 
Az objektu1nok kevés leletanyagot tartalmaztak. Az elő
került kerán1iaanyag jelentős része bográcstöredékbó1 
áll. Fontos megemlíteni a két objektun1ból eló1<erült 
en1beri állkapocstöredéket (Infans) . Fé1nleletek közül a 
legjelentősebb a 23 . sz. objektumból eló1<erült lándzsa, 
valan1int egy III. Béla korabeli érn1e. 

, 
A legjelentősebb objektun1 a 23. sz„ ENy-DK-i tá-

jolású, lekerekített sarkú, kissé trapéz alakú, 5,1x3,35 , 
n1 alapterület(i épület volt. ENy-DK-i középtengelyén 
helyezkedett el a 3 tartó cölöplyuk, n1elyeknek jól lát
hatóan kirajzolódott a n1unkagödre. DNy-i oldalánál 
az épülethez bejárati rész kapcsolódott, n1elynek két 
oldalán cölöplyukat találtunk. A cölöplyukak között 

n1egmaradt a faküszöb szerkezete. DK-i sarkában 
lekerekített sarkú, négyzet alakú kemencét talál
tunk. A kemence platniját átvágva hőtartó kerámia-, 
állatcsontréteg került elő. Az épület leégett, ennek 
köszönhetően faszerkezetének egy része megőrződött. , 
Ny-i sarkában egy ép örlőkőpár volt. Az épület EK-i 
sarkában tárolóverem helyezkedett el, ahol vesszőfonat
n1aradványokra bukkantunk. Az épület környezetébó1 
nagy mennyiségű gabona került elő. Ebben a külön 
szerkezeti egységben feküdt az a lándzsa, amelynek 
a fanyél szerkezete is meg1naradt. A 15. és az 54. sz. 
épület n1éretben és szerkezetben azonos, földbe mé-, , 
lyítettek, EK- DNy-i tájolásúak, E-i sarkukban kemence , 
helyezkedett el, EK-i rövid oldalukon keskeny lejárati 
résszel. A 72. sz. kútban 6,5 m mélyen egy lekerekített 
sarkú téglalap alakú folt rajzolódott ki. Nyomokban 
fad eszka-szerkezet maradványokat figyeltünk meg. 
Ebben a n1élységben megjelent a talajvíz. Közvetlenül 
a DNy-i szelvényfalnál ÉÉNy-DDK-i tájolású, melléklet 
nélküli férfisírt találtunk a már e1nlített 23 . sz. épület 
közelébó1. A nyomvonalon belül DNy-i irányba próba
kutatást végeztünk, hogy meggyőződjünk arról, hogy 
a leló11ely ebben az irányban nem folytatódik. Több 
árokrészletet dokumentáltunk, melyek 7 objektumba , 
csoportosíthatóak. Atlagosan 20- 40 cm szélesek vol-
tak, n1élységük 4 és 35 cin között változott. Az árkok 
vonatkozásában bizonyos rendszert figyeltünk meg: , , 
egy részük EENy-DDK-i tájolású, a don1bháttal, illetve 
egymással párhuzamosan futottak, egyn1ástól n1egkö
zelítőleg egyenlő távolságra helyezkedtek el; mások , 
DNyNy-EKK-i tájolásúak, ineró1egesen a dombhátra. 

Munkatársak: Hatos János, Rácz Viktória, Szabó 
Do1nán, Tóthné Szakál Georgina. 

MAJERIK VERA - NICKLAS L ARSSON 

11 Li. Dunaújváros, Padlás és Asztal 
(Fejér megye) B, Kö 
A részletes tanulmányt lásd a kötet 83. oldalán! 

115. Ecser, 1 0. sz. lelőhely 
(Pest megye) Á 

NOVÁKI GYULA 

2008 dece1nberében próbafeltárást végeztünk Ecser 
határában, a Budapest-Szolnok vasútvonaltól D-re, egy , 
ENy-DK-i irányú don1bháton. Ennek során összesen 
2500 n12 területet kutattunk. A kiásott kutatóárkokban 9 
régészeti objektum - 4 árok, 2 gödör, 1 átégett objektun1 
(talán kemence?) és 2 ház - foltját, vagy foltjának rész-, 
letét dokun1entáltuk. Az egyik árokból Arpád-kori (13. 
sz.) fazék töredékei kerültek elő. Az objektumok foltjai 
elszórtan, de mindegyik kutatóárokból előkerültek . , 
A próbafeltárással bizonyossá vált, hogy az Arpád-kori 
település valószínűleg nagyobb kiterjedésű, n1int a 111ost 
kutatott terület. 

PATAY RóBERT 
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116. Enese határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) R, B, A, Kö 
Szabadság út 72.: Az M85 sz. főút Enesét elkerülő 
szakaszának 10+500-10+700 km-szelvényére eső 4. sz. 
lelóbelyen a megyei múzeum munkatársai végeztek , 
leletmentést és terepbejárásokat. A lelóbely egy E-D 
irányú dombháton helyezkedik el. Az utóbbi évek so
rán különböző korszakokhoz (őskor, népvándorlás kor, 
középkor) tartozó leletegyütteseket bolygattak meg. 

A feltárásra kijelölt rész e nagy kiterjedésű lelóbely , 
E-i széle volt, amely lefelé hajolva beleolvad a ma is 
nedves talajú, ártéri erdőkkel tarkított lapályba. A gépi 
földmunka során 1092 m 2-en elóbb a 20-50 cm hu
muszt távolították el. Kevés, mindössze 17 régészeti 
jelenséget lokalizálhattunk, melyekbó1 kettő természetes 
eredetűnek bizonyult, kettő pedig- betöltése alapján -
recens. Az objektun1ok közül 5 gödör, 1 árok, 9 cölöplyuk 
volt. Datálásra alkalmas objektumot egyet találtunk, 
ebben apró középkori kerámiát leltünk. 

Pippani-dűlő: A 85. sz. főút Enesét elkerülő szaka
szának 11 +500-11 +600 km-szelvénye közé eső 3. sz. 
lelóbelyen 2008-ban 6769 m2-t tártunk fel. Az előkerült 
292 régészeti jelenség java (mintegy 240) cölöplyuk és 
gödör volt, datálásuk az esetek legnagyobb részében 
leletanyag hiányában bizonytalan. A leletanyaggal ren
delkezők viszont - kevés kivétellel - a kora rézkortól a 
kora bronzkor végéig tartó időszakra datálhatók. 

Néhány épületre csak cölöplyuksorok utaltak, de 
szerencsénkre megtaláltuk a rézkori, más hasonló leletek 
alapján Kr. e. 4500- 3800 közötti periódusban létesült, 
település 5 nagymérettí (16-18x7 m), alapárkos házát 
is. A viszonylag jól kivehető árkokban kisebb-nagyobb 
cölöpök alkották a falak vázát, az adatok alapján az 
épületek, illetve a település szerkezetének e részlete 
is rekonstruálható. A gödrök közül külön figyelmet 
érdemelnek azok, amelyek e házak falát metszik: az 
egyik késő rézkori, a másik pedig kora bronzkori. Ez 
utóbbiból került elő az ásatás egyedüli bronzlelete, egy 
kittínő állapotban lévő rövid bronztőr pengéje. A házak 
inellett egy kemencebokrot, egy kutat valamint több 
árkot is feltártunk. 

Az őskor utáni megtelepedést egy bolygatott kora 
avar kori sír és a felszínen, a hun1uszoláskor, továbbá 
néhány gödörbó1, árokból előkerült kisebb mennyiségtí 
középkori (13-14. sz.) kerámiatöredék jelzi. 

1 17. Ete, „Ácsi úti szőlők alja" 
(Komárom-Esztergom megye) 1 

ANTONI J UDIT 

2008. június 16-án értesítették a múzeumot, hogy az , 
„Acsi úti szó1ők alja" nevtí földúton az eső egy csont-
vázat mosott ki a föld alól. A helyszínen azt lehetett 
megállapítani, hogy a hétvégi esők elmosták egy földút , 
egy szakaszának E-i részét és így a D-i rész szélén, az út 
felszínétó1mintegy20 cin-re alkarcsontok és inedence
csont részlete vált láthatóvá. A csontokra ráástunk és 

egy n1elléklet nélküli, csaknem teljesen ép csontvázat 
bontottunk ki. A sír tájolása Ny- K. 

P ETÉNYI SÁNDOR 

118 . Érd, Simonpuszta 
(Pest megye) U, B, Ró, Kö 
A részletes tanulmányt lásd a kötet 43. oldalán! 

ÜRAVECZ H ARGITA - MRÁv ZsoLT 

1 19. Érpatak, Köztemető (ravatalozó) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) ú 
2008. szeptember 1-2-án a fent nevezett területen a 
polgármester kérésére hitelesítő ásatást végeztünk. 
Ennek előzménye a következő: a temetóben álló rava
talozó építésekor (1985 körül) az építési vállalkozó sí
rokat talált, melyeket keresztben vágtak el az alapfalak. 
Ennek során az egyik sírból állítólag lókoponya került 
elő. A leleteket, illetve a lelóbelyet annak idején ne1n 
jelentették be. 2008 júliusában Istvánovits Eszterrel 
megkerestük a még élő vállalkozót, akinek elbeszélése , 
szerint az E-D-i tájolású épület alapozásakor, mind a , 
K-i, mind a Ny-i, sőt egy helyen az E-i oldalon is kerültek 
elő sírok. Ezeket kibontotta, de leletanyagot nem talált 
bennük. Az egyik sírban azonban valóban talált egy , 
lókoponyát(?) . Az épület E-i részén lévő szennyvízgö-
dör ásásakor pedig talált egy régi koporsót, amelyikben 
emberi haj került elő. Becslése szerint, mintegy 8-10 sír 
kerülhetett így elő. 

A ravatalozó egy kb. 20x10 m alapterületű téglalap , , 
alakú épület, a1nely az Ujfehértóról Erpatakra vezető út 
bal oldalán található, a falu elején. Itt egy mesterségesen 
kialakított horpadásban épült fel az épület. Az ásatást az , 
épület Ny-i alapfalának E-i és D-i meghosszabbításában 
kialakított 8x2 m, illetve 7x2 m-es szelvényben kezdtük , 
el. Ennek során az E-i szelvényünkben 8, a déliben 4 
újkori sír került elő. 

120. Felsőnyárád határa 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B, N 

JAKAB ATTILA 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múzeumi Igazgató
ság 2008. december 10-én helyszíni szemlét végzett a 
település több pontján. , , 

Kelecsényi úton felüli-dűlő: Az Ujteleptől E-ra 
250 m-re a mííút Ny-i oldalán újabb bronzkori és nép
vándorlás kori felszíni leleteket gyűjthettünk. A lelóbely 
kiterjedése nem tisztázott, pontszerűen határoztuk meg. 
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a két lelóbely esetében 
egy nagy lelóbely részleteiró1 van szó. A terület a Csör
gős-patak felé kiemelkedő, kedvező adottságú helyszín, 
a meredekebb hegyoldalak lábánál. , 

Ujtelep: A belterület beépített területén, nagyon in-
tenzív felszíni leletsűrűsödést tapasztaltunk, nagyszámú 
bronzkori és népvándorlás kori felszíni leletet lehetett 

188 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

gyííjteni a házak mögötti kertekben. A lelónely pontos 
kiterjedése nem volt megállapítható a beépítettség miatt, 
de a domborzati adottság alapján feltehetó1eg a teljes , 
Ujtelep alatt továbbterjed. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

121. Felsőpá hok, Vida-gödör-dűlő Il l. 
(Zala megye) R, Á 
2008. november 13-26. között megelőző feltárást végez
tünk a lelónelyen, amit a 76. sz. főút Hévíz-Alsópáhok 
elkerülő út építése tett szükségessé. A tervezett út 
nyomvonala a lelónely középső részét érintette. , , 

Felsőpáhok belterületétó1 EEK-re, a Páhoki-patakra 
meredeken lejtő domb tetején, és részben K-i lejtőjén, 
2005 tavaszán P. Barna Judit egy K- Ny-i hossztengelyű, 
370x330 m nagyságú lelónelyet lokalizált, késő bronz
kori, római kori és késő középkori leletekkel. 

Az átkutatott felületen, annak K-i részén 12 objek
tum (gödrök és egy kemence) került elő, melyek a rézkor , 
és az Arpád-kor leletanyagát (edénytöredékek, kőesz-
köz) tartaln1azták. A korábbi mezőgazdasági munkákkal 
erősen bolygatott területen sokszor az objektumoknak 
csak az alját sikerült megfogni. A legépebben megma-, 
radt objektum az Arpád-kori kemence. A leletek közül 
kiemelkedik egy őskori kóbalta. 

A lelónely útépítéssel veszélyeztetett részét teljesen 
feltártuk. 

Munkatársak: Fullár Zoltán, Mészáros Melinda, 
Straub Péter régészek, Császár Renáta technikus. A ge
odéziai felmérést a Geodéziai és Geofizikai Szolgáltató 
Kft. végezte. 

122. Gadács, Kódé 
(Somogy megye) Kö 

EKE ISTVÁN 

1979-ben Bárdos Edith Gadácson lakossági bejelentés 
nyon1án középkori templomot figyelt meg. A leírás 
alapján 2008. február 22-én sikerült újra azonosítanom 
a középkori templomot a mai falutól Ny-ra, helyét kb. 
20x15 m-es területen kő- és téglatörmelék jelezte. 

123. Galgagyörk, Csonkás-hegy 
(Pest megye) Pa , U 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2008. augusztus 18. és szeptember 5. között hitelesítő 
ásatást végeztünk a hegyen. A Galga-völgyére kifutó 
rövid völgy felett, mintegy 100 n1relatív1nagasságban 
fekvő enyhe lejtésű gerincen 25 m2-en tártuk fel a kö
zépső paleolitikus kultúrréteget. A helyi hidrokvarcitból 
és andezitbó1, illetve import üveges kvarcporfírból és 
obszidiánból készült szilánkokat és eszközöket egy hal
ványszürke, eltemetett talaj felső részében, illetve az 
erre települt löszszerű üledék alján tártuk fel. Az 1,6 m 
mélységig mélyített talajszelvény tanúsága szerint a 

talajból krioturbációra utaló fagyékek nyúlnak a fekü 
hon1okos löszbe. A mintegy 300 darabos leletegyüttes 
a felszíni leletanyaggal együtt a sajóbábonyi jellegű 
iparba sorolható. A kultúrréteget egy helyen őskori 
gödör vágta át, melynek az árokba eső részében egy 
(újkőkori?) peremtöredéket és két, nem patinásodott 
hidrokvarcitszilánkot találtunk. 

Munkatársak: Tóth Zsuzsanna és Zandler Krisztián 
régészek, Bradák Balázs geomorfológus. 

12~. Gölle, Mersi- rét 
(Somogy megye) Kö 

MARKÓ ANDRÁS 

Az Attala-Inámi-víz Ny-i felén a templommal is ren
delkező Merse falura utaló helynevek találhatók, 
ezért 2008. február végén terepbejárást végeztünk a , 
Mersi-hegy nevű szó1ónegyen és az E-i lábánál fekvő , 
Mersi-réten. A szó1ónegyró1 a Mersi-rétre vezető, E-D 
irányú dűlőút középkori templom szétszántott nyomain 
fut keresztül, az út két oldalán a szántásban tégla- és 
kőtöredék, habarcstörmelék volt látható kb. 20x20 m 
nagyságú területen. Közvetlen környezetében, fó1eg az 
úttól K-re, összetartozó emberi vázakat figyeltünk meg. 
A település a felszíni nyomok alapján K felé, a patak 
irányában kereshető. 

K. NÉMETH ANDRÁS - SZABÓ MÁTÉ 

12 5. Gölle, Mersi-szőlőtől Ny-ra 
N ~ 

(Somogy megye) 0, Ró, A 
2008. május 13-án helyszíni szemlét tartottunk, miután 
Bodó Imre, a Dombóvári Fekete István Helytörténeti 
Gyűjte1nény vezetője, római téglák, embercsontok 
(esetleges temetkezések) előkerüléséró1 értesítette a 
kaposvári múzeumot. A földútban és annak kis kör
zetében római tégladarabok, mészkőtöredékek mellett , 
Arpád-kori kerámiatöredékeket találtunk. Bejártuk a , 
környéket is és nagy kiterjedésű Arpád-kori települést , 
és templom körüli temetőt találtunk, az E-i részen ke-
vés őskori kerámiatöredéket is. A lelónely a D-i részen, 
a szó1ők területére is átterjedhet, ezt bejárni ne1n volt 
érdemes. Bodó In1re véleménye szerint nem az egykori 
Mersi falu templomát találtuk meg, hanem egy másikat. 
A római kori téglák és kövek, véleménye szerint, a közeli 
Dombóvár-kapospulai erőd területéró1 származhatnak. 
Munkatársak: Molnár István régész, Gál Zoltán adattáros 
és Nyári Zsolt rajzoló. 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

126. Gősfa, Csöngeti-patak Nyugat 
(Zala megye) R , 
Gősfától EK-re, a Csöngeti-pataktól Ny-ra elterülő 
dombhát D-i végén, a Szombathely-Hévíz 400 kV-os 
távvezeték beruházáshoz kapcsolódóan, 2008. október 
20-án feltártuk két - az előkerült kerán1ia és pattintott 
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kő leletanyag alapján a Balaton-Lasinja kultúrához so
rolható - gödör részletét. 

Munkatársak: Fullár Zoltán és Mészáros Melinda 
régészek. 

KVASSAY J UDIT 

127. Gyarmat határa ,,,, ~ 

(Győr-Moson-Sopron megye) 0 , Ró, A, Kö, Kú 
2008. márciusban helyszíni szemlét tartottam Gyar1na
ton, a fejlesztésre kijelölt területeken. , , 

Erre-dűlő: A Csikvándi Bakony-ér E-i oldalán, a 83. 
sz. főúttól Ny-ra egy a környezetébó1 enyhén kiemelkedő 
platón néhány jellegtelen őskori oldaltöredék mellett 
nagyobb számú középkori és kora újkori cserépdarabot 
gyűjtöttem. A kerámialeleteken kívül két paticsdarab, 
valamint egy nagyobb és egy kisebb kovakőtöredék is 
előkerült. A régészeti leletanyag több száz n1éter hosz
szan elnyúló foltban, közepes intenzitással jelentkezett. 

Öreg-Hármas: Közvetlenül a 83. sz. főút Ny-i oldalán 
hosszan elnyúló foltban római kori edénytöredékeket, 
valamint néhány kisebb tégladarabot gyííjtötte1n. 
A leletek túlnyomó részét szürke házikerámia teszi ki> 
előkerült több peremtöredék és egy hurkafül töredéke 
is. A leletanyag a főút mentén inintegy 100 m széles 
sávban jelentkezett a legintenzívebben. Déli irányban 
a Bakony-ér felé haladva, ahogy mélyült a felszín, olyan 
n1értékben csökkent a leletek száma. A 83. sz. főút túlsó, 
K-i oldalát is bejártam. Ezen az oldalon csak néhány 
apró töredéket találtam, bár hozzá kell tenni> hogy itt az 
észlelési körülmények kedvezőtlenebbek voltak. 

128. Gyermely, temető 
(Fejér megye) Á 

TAKÁCS KÁROLY 

2008. december 1-10. között régészeti inegfigyelést 
végeztünk a 22711 és 229 hrsz. utak középnyon1ású 
gázvezetéke kiépítésénél. Az érintett terület ten1ető 
fölötti, dombtetőn lévő részén a gázvezeték a korábban 
lefektetett víz- és csatornahálózattól D-re, bolygatatlan 
földterületen haladt keresztül. A vezeték oldalában 
több ponton észleltem korábbi beásások nyon1át. Ezekre 
rábontva 2 újkori beásásnak (feltehetően II. világhá-, 
borús lövészároknak) bizonyult> 2 pedig Arpád-kori 
ház részletét bolygatta n1eg. Az egyik ház ke1nencéjét 
átvágta az árok, bontása során kevés kerámia> csont és 
kő került elő. A ke1nence nagy részét fel lehetett tárni, 
hosszú használatát feltételezi az, hogy háron1szori 
megújítását lehetett megfigyelni. A házrészlet Ny-i 
oldalában sekélyebb gödör> közepében egy nagyobb 
kő volt, talán n1ásodlagos helyzetben. Beló1e leletanyag 
nen1 került elő. A n1ásik rábontásban egy alapárkos ház 
nagyobb részlete került elő. Ennek kőpakolásos kemen
céje érintetlen volt, beló1e és a ház aljából állatcsont> 
kerán1iatöredékek kerültek elő. Ezt a kemencét kétszer 
újították n1eg. A ház oldalfalában két> keskenyedő 

cölöplyukat, a kemence mellett nagyobb> sekélyebb 
cölöplyukat figyelhettük meg. 

ALTDORFERNÉ PÁL GABRIELLA 

129. Gyönk, Gerenyáspuszta 
(Tolna megye) Ő, Kö 
Gerenyás középkori ten1plomát Gerenyáspusztától Ny
ra gyanítottam> ahol Torma István 1963-ban több közép
kori ház foltját figyelte meg (278. lh.). A feltételezhető 
lelónelyen> fiatal bodzaültetvényben 2008. április 15-én 
kevés őskori és középkori cserepet gyííjtöttem> a leletek , 
a tó1e E-ra fekvő szántásban sűrűbben inutatkoztak. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

1 30. Györköny, Külső-Szigeti-dűlő ,,,, ~ 

(Tolna megye) 0, Ró, A 
2008. január végén a györkönyi határ K-i szélén található , 
dűlóoen ritkásan fó1eg Arpád-kori, valamint őskori és 
római kori cserepeket találtan1, kb. 25x20 n1-es területen 
pedig igen elszórtan köveket is megfigyeltem. Bár em
bercsont n1ost nem került elő, valószínííleg templon1mal 
azonosítható az objektu1n. A falu neve nem ismert. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

1 31. Győr, Széchenyi tér-Dunakapu tér 
(Győr-Moson-Sopron megye) Kö, Ró 
2008 januárjában Győr városa a városrehabilitációs 
program keretében talajradaros feln1érést végeztetett 
a budapesti Geomega Kft-vel Győr belvárosának két 
legnagyobb terén. A geofizikai n1unka lebonyolításá
ban és kiértékelésében részt vett a győri Xantus János 
Múzeum is. Az eredn1ények előzetes értékelése alapján 
a következő eredményekre jutottunk: 

A Dunakapu téren a tér D-i oldalán a 19. században 
ott álló utcasor pincéi és alapfalai valószínűleg a leg
több régészeti jelenséget inegsemmisítették, illetve a 
falak által okozott erősebb anon1áliák miatt ezeket ne1n 
lehetett megfigyelni. A tér területén tulajdonképpen a , , 
középkori vár E-i fülesbástyája feltételezhető. A tér EK-i 
részén két nagyobb objektum körvonalazódik, an1elyek 
egész n1agasról (már kb. 1 >2 n1 inélységtó1) indulnak. 
Hasonlók figyelhetó1< meg a tér közepén is, azonban 
pusztán a geofizikai kép alapján nagyvonalúság lenne a 
vár bástyájához, illetve kazan1atarendszeréhez kapcsol
ni. A tér Ny-i oldalán viszont egy kör alakú konstrukció 
Ny-i fele »lóg be» a fehnérésbe, amely inindenképpen 
valamilyen masszívabb építn1ényt feltételez (ez esetleg , 
kapcsolható a csak metszeteken és térképeken ismert E-i 
kör alakú bástyához). Hangsúlyozni kell azonban> hogy a 
geofizikai fehnérésen látható ano1náliák pontos régészeti 
adatok hiányában csak feltételesen értelmezhetó1<> egy 
próbafeltárás vagy szondázás mindenképpen segítene 
eldönteni a képeken látható objektumok keltezését és 
pontos lokalizálását. 
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A Széchenyi téren több ízben folytak régészeti feltá
rások (1949, 1968-1969, illetve 1998-1999) . A geofizikai 
képeken szépen kirajzolódtak ezen feltárások körvonalai. 
A felső nagyjából 1 m-es mélységben készített szelvénye
ken szépen látszottak a tér alatt futó közművek és az ása
tások vissza töltései. Azonban ettó1 lejjebb kezdtek meg
jelenni a tér DNy-i része alatt is különböző anomáliák, 
amelyek már biztosan régészeti jelenséghez köthetők. 
Ezek a jelek folyamatosan erősödtek, majd a legmélyebb 
rétegben halványultak. A feltárások területén, illetve 
mellettük is látszódott egy nagyjából ÉNy-DK irányú 
anomália, amelyet a római kori itt áthaladó úttal lehet 
azonosítani. A tér DNy-i részén ezen a szinten, illetve 
mélyebben több anomáliát lehetett megfigyelni, ame
lyek bizonyára régészeti objektumokhoz kapcsolhatók. , , 
Többször megfigyelhetők ENy- DK-i, illetve DNy-EK-i 
struktúrák, amelyek elképzelhető, hogy a rón1ai útra 
tájolt objektumok. 

132. Győrszemere, Kis-földek II . 
(Győr-Moson-Sopron megye) B 

BfRÓ SZILVIA 

2008. március 4-14. között próbafeltárást végeztünk 
a 0168/9 hrsz. telken, mely K-ró1 közvetlenül csatla
kozik a 2007-ben megkutatott Kis-földek leló'helyhez, 
ahol rón1ai kori gödörházakat és árkokat tártunk fel, 
így ennek a lelőhelynek a folytatása volt várható itt is. 
Összesen 13 kutatóárkot húztunk, 12-t inerőlegesen a 
bekötőútra, egyet pedig a telek DK-i részén az úttal 
párhuzan1osan. 

Az 1. kutatóárokban, amely közvetlenül a telekhatá
ron volt, egyetlen kerek gödör került elő, beló1e néhány 
bronzkori kerán1iatöredékkel. A 9-11. sz. árkokban 
került elő 2 árok, an1elyekbó1 azonban semmilyen lelet 
nem került elő, így korukat sem tudjuk ineghatározni. 
Az egész területen átvonult egy egykori patakmeder 
(valószín(íleg annak a folytatása, amely a szomszéd telek , 
ENy-i részén került elő) . 

133. Győrvár, Csorna-közép-dű lő 

(Vas megye) Á, Kö 

BíRó Sz1L VIA 

2008. október 15-én régészeti szakfelügyeletet végez
tünk a 400 kV-os távvezeték Vas inegyei szakaszának 
földn1unkáinál. A terület (Hrsz.: 0236/ 2) egy szélesebb 
plató meredekebb oldalán a 180-190-es szintvonallal 
jelölt magaslaton helyezkedik el. A 107. oszlophely „A" 
lábának n1arkolása során a vékony hon1okos, kevert, 
szántott, sárgásbarna hun1usz alatt sárga homokos al
talajon barnásfekete kerek alakú szemétgödör beásása 
jelentkezett. Nyesése során nén1i középkori kerán1ia- és , 
csonttöredék került elő, a terület körül szórvány Arpád-
kori kerán1iát találtunk. 

NAGY MARCELLA 

13.li. Gyula-Gyulavári, Nagy-Szőlő II. 
(Gyulavári 21 . sz. lelőhely) 

(Békés megye) B, Sza 
2008 októberében megelőző régészeti feltárást végez
tünk a gyulai elkerülő utat a Botond utcával összekötő 
bekötőút tervezett nyomvonalán. Először 4 Ny-K-i 
irányú szondát nyitottunk, melyekben 7 objektumot 
találtunk, ez indokolta a nyomvonal teljes feltárását. 
A feltárt 1466 m2 területen összesen 31 objektumot, 
köztük két sírt is találtunk. 

A legkorábbi időszakot egy méhkas alakú gödör 
képviselte, melybó1 néhány kora bronzkori seprűzött 
kerámiatöredék került elő. A leló'helyen a domináns a 
szarmata időszak volt. Telepobjektumok és sírok egya
ránt kerültek elő. A korszakból egy női és egy gyereksír 
került elő. Mindkettő bolygatatlan volt és csak szegé
nyes mellékleteket találtunk bennük. A gyereksírban 
két bronzkarika fülbevaló és egy edény a lábnál; a női 
sírban egy nagyobb edény több töredéke került elő a 
koponya környékén és a csontváz alatt. Kétséges, hogy 
mellékletként rakták volna a halott mellé, valószínűleg 
a sír betemetésekor a földdel együtt került mellé. 
Utóbbi esetben valószínűleg egy meglévő, még ne1n 
teljesen betemetett gödröt használtak fel erre a célra, 
ezt valószínűsíti szokatlan K-Ny-i tájolás is. 

A többi 28 objektum a település része volt. Két 
hosszabb árokszakasz került elő, az egyik a szelvény 
D-i végében, ez a miénktó1 K-re lévő szelvényben is 
jelentkezett, a másik nagyjából a szelvény közepén ha
ladt és derékszögben tört meg. Több téglalap alaprajzú, 
teknőszerű gödör is előkerült, melyek vagy rövidebbik 
oldaluknál, vagy derékszöget bezárva érintkeztek. Ezek 
mellett néhány, felismerhető rendszert nem alkotó 
cölöplyuk, több igen mély, ívelten szűkülő falú tároló
gödör, és két amorf gödörcsoport került elő. A szarmata 
telepeken általában tömegesen jelentkező méhkas alakú 
gödrök közül egyet sem találtunk. 

Az előkerült kerá1niaanyag 4-5. századi sajátos
ságokat mutat. Több pereme alatt hornyolt mély tál 
töredéke is előkerült. A leletanyagot uraló jó minőségű, 
gyorskorongolt áru mellett jelen vannak a csillámos 
anyagú, kőzúzalékkal soványított, kézi korongon készült 
edények töredékei is. Utóbbiak díszítésére a bekarcolt 
hullámvonalköteg és a körbefutó kalászminta a jellen1ző. 

HORNOK P ÉTER 

135. Gyulaj határa ,„ 
(Tolna megye) 0, Ró, Kö 
Forrási-dűlő: E dűlóben Wosinsky Mór középkori ten1p
lomhelyró1 emlékezik meg. 2002-ben eredn1énytelenül 
kerestem a középkori Sólyag helyét.19 2008. október 24-, 
én az akkor n1egtalált Arpád-kori teleprészlettó1 kissé 

19 ln: Régészeti kutatások Magyarországon -Archaeological Invest
igacions in Hungary 2002. Budapest, 2004. 216. 

19 1 



R ÉGÉSZETI KUTATÁSOK M AGYA RORSZÁGON 2008 

, 
EK-re, egy igen ineredek földnyelv orrán mindössze 
egyetlen, pelyvás téglatöredék és néhány nagyobb 
en1bercsonttöredék jelezte a templon1 helyét. A don1b 
aljában néhány középkori cserép is előfordult. 

Jobbág)1-rét: A Forrási-dűlő két patakága közti föld
nyelven április 11-én jellegtelen őskori és rón1ai kori 
cserepeket szedtem össze a kelő búzában. 

Palkó-sarok: A Vörösegyházi-kereszttó1kb.1,5 km-re 
DNy-ra kb. 200 n1 hosszú, 50 n1 széles szürke foltból sok 
középkori cserepet gyűjtöttem április 11-én. , 

Pogányvár alfa: Az őskori földvár EK-i lábánál fekvő 
elsimított szántóföld teljes területén található kevés 
őskori, közepes sűrűségű római kori és sok középkori 
cserép. A faluhely Ny-i részén áprilisi terepbejáráso1n 
szerint kb. 25x15 m-es területen több tégla és egy-két kő
darab jelezte a középkori Taba falu templon1ának helyét. 

Vörösegyházi-kereszt: A hagyomány szerint a régi 
Gyulaj a falu Ny-i határrészében fekvő Vörösegyházi
dűlóben állt, temploma pedig a Vörös-keresztfa nev{í 
kereszt környékén. A 30x20 m nagyságú ten1plomhelyet , 
áprilisban a kereszttó1 EK-re kb. 10 m-re találtan1 meg. , 
A ten1plon1tól KEK-re néhány jellegtelen középkori 
cserepet is nlegfigyeltem, de a poros felszín miatt a 
faluhely bejárását nem tudtam elvégezni. 

1 36. Gyulakeszi, belterü let 
(Veszprém megye) B, Ró, Kö 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2008. április 21-30. között szennyvízcsatorna építése 
közben előkerült régészeti objektun1ok feltárását végez
tük el a település több pontján. A inunka során 332 m 2-t 
tártunk fel, 0+228 és 0+248 szelvény között a teljes 5 m 
szélességben, illetve a 0+248 és 0+480 szelvény között 
1 n1 szélességű árokban dolgoztunk. 

I. felület (0+228 és 0+248 szelvény leözött): A humu
szolás után mutatkozó köves felületró1 a késő bronz
kortól a kora újkorig/újkorig keltezhető, viszonylag kis 
inennyiség(í leletanyagot gyűjtöttünk. A terület újkori 
feltöltés. 

II. felület (0+248 és 0+302 szelvény között): A hu
muszolt felülettől 50 cm mélységben jelentkezett a 
bolygatatlan altalaj, szürkésbarna, helyenként üledékes 
köves, kavicsos foltokkal. Öt, későbronzkorra keltezhető 
gödröt tártunk fel. Az objektumok a ten1ető irányában 
sűrűsödtek. 

III. feliilet (O+ 302 és O+ 367 szelvény leözött) : A bolyga
tatlan réteg a K-i irányban egyre emelkedik. A O+ 367 
szelvénynél már alig 20 cm az eredetileg lehumuszolt 
felülettó1. Két, szintén késő bronzkori gödröt tártunk fel 
a 302. szelvény sarkában. A leletanyag nen1 szán1ottevő 
kerámiatöredék. 

IV. felület (O+ 3 6 7 és 0+480 szelvény között) : Az altalaj , 
sárgásszürke, helyenként kavicsos réteg, a1ni E felé fo-
kozatosan vált sárgás homokba. I-Iun1uszolás után újabb 
négy objektum foltja került elő. Két középkori cölöplyuk, 
illetve egy késő ró1nai kori objektum, valan1int egy 

többszörösen tapasztott sütőfelület. Ez utóbbi n1ellett 
leletanyag nem volt, a felette levő barna rétegbó1 késő 
bronzkori leletanyag került elő, de ez nem alkahnas az 
objektun1 keltezésére. 

137. Gyulakeszi, Csobánc vár 
(Veszprém megye) Kk 

CSIRKE ORSOLYA 

2008-ban folytatódott a csobánci vár 2007-ben meg
kezdett ron1konzerválása. A helyreállítás fedezetét a 
Csobánc Váráért Alapítvány által megpályázott 2008. 
évi NKA pályázat és az Alapítvány biztosította. A hely-

„ , 

reállítás során az úgynevezett Oregtoronytól E-ra eső 
falszakasz állagmegóvását végezték el. A helyreállítás 
kiviteli munkáit megelőzően és részben azokkal párhu
zamosan régészeti kutatást és n1egfigyelést végeztünk a 
vár területén, az adott falszakasz várudvar feló1i oldala 
mentén. A falak n1entén fekvő, a falkoronával közel 
egy szinten levő 01nlásréteg legfelső szintjét vágtuk át 
több helyen, majd dokumentálásuk után a kivitelező 
összebontotta, hogy a falazási munkához munkafelü
letet alakíthasson ki. Az átlag 60-80 cm-es mélységben 
elvégzett bontást csak két helyen mélyítettük j elentősen. 
Egyrészt a falszakasz és az Öregtorony találkozásánál, , 
másrészt a falszakasz E-i végén az egykori korai várkapu 
közelében. A várfal belső oldala menti mintegy 80 cn1-
es feltöltésébó1 modern 19-20. század eleji „leletanyag" 
került elő. Maga a feltöltés a vízszintesre kifeküdt egy
kori falazatból áll, jól érzékelhetőek voltak a kősorok és 
a habarcsfúgák az omladékban. A falomladék alatt egy 
kevert földes járószint fekszik, ebbe nem bontottunk 
bele. A 2007. évi helyreállítási n1unkák során a vár D-i 
oldalán hasonló omlásréteget figyeltünk meg, melyet ak
kor átvágtunk. Az átvágás során az említett falomladék 
alatt egyértelműen 19. századi réteg feküdt. Mindezek 
alapján nagy valószín(íséggel a vár egész belső területé
re igaz lehet, hogy a legfelső 80-100 cn1-es feltöltés az 
elmúlt bő 100 év falon1lad éka. Igazolja ezt egy 1910-es 
években készült fotó is a vár D-i falszakaszáról, n1elyen 
jól látható, hogy akkor ott vagy 3-4 m-rel magasabban 
álltak a falak. Hasonló következtetésre juthatunk Lux 
Kálmán 1913-as felmérése és tervei alapján, ahol jelen
tős, mára n1ár elpusztult falszakaszokat doku1nentált. Az 
Öregtorony és a falszakasz találkozási pontjánál kialakí
tott kisn1éret(í árokban feltártuk a torony sarkát, amely 
a korábbi falakat vágva épült. Ezen a területen további 
kutatás szükséges. A 2008-ban helyreállított falszakasz , 
E-i végén igen vaskos kevert törn1elék fekszik a korábban 
en1lített kevert földes 19. századi járószint alatt. A belső 
falsíkon a kibontás aljának vonalában felszínre került az 
egykori belső vakolat. A falszakaszhoz két másodlagos , 
osztófal csatlakozott, E-i végén pedig egy beforduló fal-
sarok roncsolt vége került elő. Az így háromosztatúnak , 
feltételezhető épület E-i, viszonylag széles helyiségét 
faszerkezetes födén1 fedte az eló1<erült gerendafészkek 
alapján, a két keskenyebb D-i helyiség dongaboltozatos 
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volt - a nyomokban alig n1egmaradt lenyomatok szerint. 
A vár külső síkja előtt történt átvágás során a 18. század 
közepétől egymásra rétegződött omladékrétegeket vág
tuk át. A várfal külső síkja is vakolt volt, többrétegű és 
egymástól a várfal függó1eges felületén is eltérő vakolat 
alapján több átépítés, jelentős javítás hozzávetó1eges 
területe is meghatározhatóvá vált. 

138. Hajdúböszörmény határa 
(Hajdú-Bihar megye) U, Sza 

KOPPÁNY ANDRÁS 

2008 folyamán megelőző feltárást végeztünk a Kulturá
lis Örökségvédelmi Szakszolgálat megbízásából a MOL 
stratégiai gázvezeték nyomvonalára eső lelónelyeken. 

Ki.s-Zelemér: Itt május 23. és július 29. között 2877 
m2-en kutattunk. A közel 400 m-es nyomvonalszakasz 
egy igen nagy (kb. 8-10 hektárnyi) kiterjedésű középső , 
neolit telep ENy-i részét érintette. A település centru-
ma a nyomvonalszakasztól DNy-ra található, azon az , 
enyhén n1agasabb területen, amelyet mind E-ról, mind 
D-ró1 az ős-Tócó-patak egy-egy mellékága határol le. 

A középső neolit telep a vonaldíszes kultúrkör késői 
csoportjainak tartott helyi kultúrvonások ( esztári, bükki) 
jellegzetes jegyeit mutatja (vörös bevonatos edények, 
vékony falú, fekete vonalas festéssel díszített edények 
stb.). A feltárt területen a település tudatos térhaszná
lat-szándékát fedezhetjük fel, feltételezhető funkciójuk 
alapján 3 részre tagolható. 

A szakasz DNy-i harmada: oszlopszerkezetes épít
mények nyomait őrző lakótér és nagy kiterjedésű, ösz
szetett funkciójú gödrök szabályos formában tagolták 
a teret. (Az 5 cölöpszerkezetes épület nyomait tartal
mazó térszakaszt 3 nagy gödör és egy gödörhely(!) 
határolta el.) Ezek a cölöpszerkezetes épít1nények nagy 
valószínűséggel többosztatú, belső teres házak voltak, 
amelyeknek a szelementartó oszlopsorát tudtuk megy-

,,., "'" , . gyozoen azonos1tani. 
A szelvény középső szakaszán megsz(íntek a cö

löpnyo1nok, de a település szemétjével telített gödrök 
sokkal sűrűbben fordultak elő. Leletgazdagságban a 6. 
és 7. sz. gödrök emelkedtek ki. A 10. objektum funkci
ójában eltér a többitó1: egy K-Ny-i irányba futó, mély 
kereszt1netszet(í árok. Betöltése rendkívül gazdag volt 
leletekben (csiszolt kővéső, obszidiánpengék stb.). , 

A nyomvonalszakasz EK-i részénél az árkon kívüli 
területen méretében és betöltésében jóval kisebb és 
sekélyebb gödrök voltak. Leletgazdagságuk közepesnek 
n1ondható. 

A nagy kiterjedés(í A VK telep a fekete föld és a ho
moktakaró felszíni határvonalán fekszik. A felszínen jól 
látszanak az ősfolyó n1ederrendszerének fő- és mellék
ágai által tagolt, szigetszerűen elkülönülő platók, ame
lyek egyikén található az AVK telep. A fekete humusz 
alatti masszív sárga n1árgás talaj szilárd és megbízható 
alapot jelentett egy nagyobb lélekszámú és hosszabb 
életű neolit falutelepülésnek. A szilárd talaj egyszerre 

adott biztonságos helyet a cölöpszerkezetes, nagycsaládi 
házaknak, jó nyersanyagforrást a házak tapasztásához 
és a nagy mennyiségű kerámiakészítéshez. 

A funkciójuk szerint agyagnyerő-, majd szemetes
gödrök a telepnek arra a részére estek, ahol lakóházak 
már nincsenek, de rendkívül intenzív házi ipari tevékeny
ség figyelhető n1eg. Itt találhatók a telep hulladékával 
feltöltött gödrök közül a leletekben leggazdagabbak; vi
szonylag sok átégett tapasztásdarab kerül elő. A gazdagon 
festett finom kerámiatöredékek mellett a nagyszámú, 
megmunkált kőeszközök (csiszolt kővéső, obszidián- és 
kovapengék), állatcsontok és a nagytömegű házi kerámi
adarabok arra utalnak, hogy ezen a területen összponto
sult a telep lakóinak házi ipari tevékenysége és talán az 
életük telepen belüli aktív része is. A cölöpszerkezetes 
házak közötti nagy gödrök ehhez képest jóval kevesebb 
szemétbe dobott edény- és eszköztöredéket tartalmaztak. 

A telep egészén belül, de különösen az intenzív 
szabadtéri tevékenységek területrészén is kiemelkedő 
jelentőségű a 10. sz. objektum. A telep leletekben leg
gazdagabb objektuma formáját és betöltését tekintve , 
eredetileg a telep E-i határát jelentő ároképítmény 
lehetett. Az árok eredeti funkcióját még a telep éle
tének intenzív, virágzó korszakában elveszíthette és 
utána agyagnyerőhelyként funkcionált. Ebben az 
időszakban a szabályos árokforma helyett szabálytalan 
lemélyülésekkel úgy szabdalták szét, hogy mélységi 
tagolódásban közvetve mégis megőrizte az árokformát. 
Később feltöltődött a telep e részének nagyon intenzív , 
hulladékával. Ebben az idó'ben az ároktól E-ra eső lejtős 
területrészt is használták agyagnyeréshez, egyre csök
kenő intenzitással. Az árok tehát még a telep létezésének 
idején belül elveszítette határoló funkcióját, de közvetve 
m ind forn1ájában, n1ind funkciójában megmaradt a , 
szerepe: a telep E-i határát jelenti, amelyen kívül már 
csak egyértelműen periférikus jelenségek találhatók. 

Szintén a szabadtéri tevékenységek helyén érdekes 
jelenségnek számít a 7. és 8. sz. gödrök helye. Elsősor
ban az intenzív tűzhasználat vagy a tűzzel kapcsolatos 
égéstermékek fokozott jelenléte számít különlegesnek 
ezen a helyen. Itt közvetlenül a mai felszín művelt 
része alatt (-50 cm) egy paticcsal és egyéb régészeti 
leletekkel intenzíven kevert betöltés jelentkezett közel 
35 m hosszan. Miután egy ásónyomban ezt leszedtük, 
két nagyméretű, amorf gödör körvonalai jelentkeztek. 
A két gödör, különösen a 7. sz. betöltése rendkívül 
gazdag volt régészeti leletekben (festett díszű, finom ke
rámiatöredékek, kőpengék, állatcsontok) . Ezen a helyen 
tehát n1indenképpen leégett valamilyen n1űhely jellegű 
építmény vagy feleslegessé vált valamilyen szabadtéri 
tüzelőhely (kemencék, egyéb tüzelőterek), amihez 
tartozott valamilyen sövén yta pasztású agyagfalból 
álló építn1ény is. Ezek rommaradványa került be a két, 
korábban agyagbányának használt gödörbe úgy, hogy 
felettük egy közel 20-30 cn1 vastag összefüggő töltést is 
képezett az elplanírozott ron1földdel. Itt elképzelhető, 
hogy az ezen a területen lévő néhány műhely és sza-
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badtéri inunkafelület körül volt rakva földdel vagy egy 
összehordott földmagasla ton lehetett. Funkciótlanná vá
lása után az egészet együtt planírozták el. Ez magyarázza 
az égett agyagdarabokkal kevert, de tömegét tekintve 
nagyobbrészt égetlen humusztöltést, ami a két gödröt 
felülró1 fedte. Itt a feltételezhető járószintek kérdéséhez 
is értékes adatokat lehetett nyerni (egyenetlen felszín, 
n1esterséges tagolás, vízelvezetés stb.) . , 

A lelónely E-i végénél lejtős felszíni forma, néhány 
sekély mélységű gödör és egy nagyobb üres felület je
lentkezése egyértelművé tette, hogy itt húzódik a telep , 
E-i határa. A másik irányba (D-i) kinyitott szelvény még 
jelentősebb eredményt hozott. A közel 100 m hosszú rá
nyitás első 35-40 m-én folytatódott a telep cölöpszerke
zetes lakóépületeinek sora. A 15. sz. épület már meglévő 
két szelementartó cölöphelye után 111egtaláltuk annak 
folytatását, majd egy kisebb méretű kerek gödör után 
egy újabb ház 4 szelementartó cölöpnyomát sikerült 
azonosítani. Ezt követően egy sekély gödör vagy árok 
zárta le a telep lakóházak által elfoglalt területét. Utána 
4 jellegzetes formájú gödör került elő, a1ninek funkciója 
erősen rejtélyes. A hosszúkás alakú, mély, alul teljesen 
elkeskenyedő gödrök betöltésébó1 alig vagy egyáltalán 
nem kerül elő telephulladék. 

A 35. sz. gödörben az égett foltok mellett magasan, 
egészen a n1űvelt humuszos réteg alatt egy szarvas
marhacsontokból álló lerakatot találtunk egy betöltési 
szintben (nem tetemfektetés!), ami a gödör felső betöl
téséhez tartozhatott. Mellette egy an1orf gödröt tártunk 
fel, aminek a betöltésébó1 néhány kerámiatöredéken 
kívül más nem került elő. , 

Nagy-Tormás: Aprilis 30. és május 16. között 596 
m 2-en kutattuk a területet, az erdővel borított, mű-, 
velésre kihagyott E-D-i fekvésű partháton, egy római 
császárkori telep periférikus részét. A kinyitott területen 
9 objektumot azonosítottunk. Ezekbó1 a parthát tetején, , 
az E-i szelvényfal által elmetszett 1. sz. gödör szán1ított a 
leggazdagabbnak a leleteket tekintve. Patics-szemekkel 
kevert hamus betöltésébó1 egy kézzel készített, kihajló 
peremű fazék töredékei kerültek elő. A 2-8. sz. ob
jektumok a parthát Ny-i oldalán feküdtek. A kutatási 
felszíntó1 alig lemélyedő, állatjáratokkal erősen tagolt 
betöltésükbó1 patics-szemek és n1ás, égetésre utaló je
lenségek nyomait azonosítottuk. A 9. objektum szintén 
sekély és csak néhány patics-szemcse alapján hitelesített 
gödör a parthát K-i oldalán. 

A jelenlegi felszíni nyomokat vizsgálva a lelónely 
centruma a nyomvonaltól D-re (80-100 m-re) a parthát 
kiszélesedésénél található. A lelónelyet inind K-ró1, 
n1ind Ny-ról a jellegzetes felszíni tagolódás (vízjárta 
meder a parthát mindkét oldalán) meggyőzően lezárja. 

l-IAJDÚ ZSIGMOND - NAGY EMESE GYÖNGYVÉR 

139. Hajdúhadház határa 
(Hajdú-Bihar megye) U, R, Szk, Sza 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat megbízásá-

ból 2008 folyamán inegelőző feltárást végeztünk a MOL 
stratégiai gázvezeték nyomvonalába eső lelónelyeken. 

Kucik Bőgő: Augusztus 1-8. között 649 m 2-en ku-, 
tattuk a területet. A lelónely egy E-D irányban húzódó 
homokdűnesor hátán található. Ny-i oldalon többméte
res szintkülönbséggel viszonylag meredeken leszakadva 
határolódik le a felszín. A K-i oldalon enyhébb lejtéssel 
és lépcsőzetes formában ér véget a magasan fekvő 
homokhát. Az őskori leló11ely ezen a lépcsős magas 
felszínen található. Feltételezhető centruma a nyomvo
nalvezetéktó1 K-re húzódó homokdombon található. Itt 
a megművelt fenyőcserje-ültetvény sorközeiben lehet 
találni a felszínen kerán1iatöredékeket. A nyomvonal 
ennek a nem túl nagy kiterjedésű településnek a peri
férikus részét érintette. 

A lelónelyen 6 objektumot azonosítottunk. Az egyik 
egy valószínűleg ép edénybe helyezett embercsont-tö
redékekbó1 (égetés?) álló jelenség. A többi gödör sekély 
mélységű, többségében szabálytalan formájú objektum; 
a betöltésükben található néhány kerámiatöredék vagy 
csak égett patics-szemek alapján lehetett a középső 
neolit A VK jelenségeihez sorolni. , 

Nagy-Erdő I.: Aprilis 22. és május 28. között 1967 n12-

en kutattuk a területet. A lelónely a szélmozgatta homok
kal borított mai felszín alatt húzódik, ami egy vízjárta , 
területet EK-ró1 és DK-ró1 körülzáró, enyhén magasabb 
területen helyezkedik el. A lelónely területét jól tagol
ják a vízjárta, laposabban fekvő részek Ny-i oldalról is. 
A felszínen lévő leletsűrűséget és a terület tagolódási 
tendenciáit vizsgálva azt állapíthattuk meg, hogy a csőve

zeték nyomvonala elkerüli a lelónely centrumát és annak 
a Ny-i periférikus részét érinti közel 400 m hosszan. 
Ennek a periférikus szakasznak a leletekben és régészeti 
jelenségekben legintenzívebb része a legmélyebben 
fekvő vízjárta területnél található. A feltárt 38 régészeti 
objektum döntő többsége két őskori időszakhoz köthető. 

A neolitikurnhoz tartozó (A VK) objektumok leletsze
génysége különösen szembetűnő. A közel 400 m hosszú 
nyomvonalon végig megtalálhatók a neolit kerámiatö-, 
redékek. Altalában nagyméretű tárolóedények darabjai 
kerültek elő. Különlegesnek számító lelet eddig csak 3 
objektumból ismert: a 4. sz. gödörbó1 egy ép kó'balta, a 
2. sz. gödörbó1 egy belső füles fazék peremtöredéke, a 
21 . sz. gödörbó1 pedig egy négyszögletes csőtalptöredék. 
A D-re eső magasabb felszíni részen nagy kiterjedésű , 

viszonylag sekély, amorf gödrök talán agyagnyerő, majd 
a telep hulladékával feltöltődve szemetesgödörként 
funkcionál tak a telepen. Egyértelműen agyagnyerő 
céllal ásták ki a már említett tern1észetes mélyedésbe 
eső 21. sz. nagyn1éretű amorf gödröt. Több helyen is 
leástak a talajvízig, inivel az agyagkitermelés (iszapolás) 
műveletéhez nélkülözhetetlenné vált szán1ukra (,,ipari 
víz'>) . Ezenkívül olyan kutakat is ástak a viszonylag ma
gasabban fekvő járószintbó1, ahonnan ivóvizet nyertek 
a telep lakói. 

A vaskori objektun1ok egyértehnűen a vízközeli 
lemélyedés körül sűrűsödtek. Ezek is viszonylag kevés 



R ÉGÉSZETI KUTATÁSOK M AGYARORSZÁGON 2 008 

leletet tartalmaztak. Különlegesnek számít a 29. sz. 
kútból előkerült egész edény: jellegzetes kónikus testCf, 
ívelt nyakpereméhez egy vastag szalagfül kapcsolódik. 
Szintén egy sötétszürke nyaktöredék került elő a 6. sz. 
gödörbó1. Különlegesnek számít, hogy ebben a gödör
ben égett állatcsontokat (szarvasmarha?) találtunk a 
kerámiához viszonyítva jóval nagyobb inennyiségben. 

Viszonylag sok kútaknát ástak le a vízjárta terület 
közvetlen közelében. A kútmetszeteknél tapasztalható 
rétegződés arra utal, hogy valan1il yen oknál fogva 
rövid ideig használtak egy-egy kutat. A neolit kutak 
itt abban tértek el leginkább a vaskoriaktól, hogy az 
előzőek betöltésében - különösen annak felső részében 
- a tern1észetes feltöltődésre utaló rétegződési csíkok 
domináltak, n1íg a vaskoriakban a fekete és a sárga 
földdarabok „szigetszerCíen" elkülönülő inetszetrajza 
a gyors n1esterséges feltöltődést bizonyította. Bennük 
égett marhacsontokat találtunk. Ehhez a korszakhoz 
tartozik n1ég az a kis árok, ami K-Ny-i irányban futott , 
keresztül a szelvényben a vízjárta terület E-i oldalán. 

Külön érdekességet jelent, hogy a fenti árok elmet
szett egy olyan korábbi objektumot, amelybó1 a bodrog
keresztúri kultúra vezérleletének szán1ító „tejesköcsög" 
peren1fültöredéke(?) került elő. Ez lehet a lelónely első 
középső rézkori objektuma. 

Nagy-Erdő II.: Az április 17. és n1ájus 21. között 
960 m 2-en végzett kutatás során a közepesen intenzív 
lelónelyen 13 régészeti objektu1not azonosítottunk, 
amelyek három különböző történeti korból származnak. 
Közülük az 1-4. sz. objektun1ok az őskor késői idősza
kához, a vaskorhoz (szkíta időszak) köthetőek. A 2. sz. 
objektum volt az összes itt feltárt régészeti jelenségek 
közül a leggazdagabb leletekben. A kora vaskori ke
rán1iatöredékek mellett patics és állatcsonttöredékek 
utaltak arra, hogy egy korabeli telep lakóhelyén lévő 
hulladékgödröt tártunk fel. Öt objektun1 a középső neo
litikum időszakához (A VK) köthető. A viszonylag kevés 
leletet tartaln1azó objektu1nok közül kien1elkedik az 5. 
sz., mely egy telepet lehatároló árok részlete. Három 
objektu1n a római császárkorból (Kr. u. 2-4. sz.) való. 

Sertés-erdő: Június 19. és július 29. között 1008 n12-en 
kutattuk a területet. A lelónely egy erdei növényzet által 
ideiglenesen megkötött, szélhordta rétegekkel feltöltött 
homokdűnesor által körbezárt területen található. A cső-, 
vezeték nyon1vonala EK-DDNy-i irányban érintette. 
A lelónelynek minden bizonnyal D-i irányban érdemes 
keresnünk a centrun1át. Eredeti határát K-i irányban 
nen1 tudtuk egyérteln1űen ineghatározni, Ny-i irány
ban viszont a felszíni formák és a régészeti jelenségek , 
ritkulása alapján az E-D-i irányú len1élyülést a lelónely 
szélének tekinthetjük. 

A lelóbelyen egy A VK telep (középső neolitikun1, 
Kr. e. 5500-4900) É-i periférikus nyúlványát, 18 objek
tun1át tártuk fel. A 2 árok, 2 sír és 14 gödör a terület 
viszonylag intenzív, de nen1 közvetlen lakócélú haszná
latára utal. A neolit telep belső időrendje is inutat némi 
tagolódást. A két sekély, de határozott forn1ájú árok 

viszonylag fiatalabb az általuk elmetszett gödröknél. Ez 
alapján feltételezhetjük, hogy a területen a szabadtéri 
tevékenység (tárolás, égetés, őrlés, stb.) után a korabeli 
hulladékkal való feltöltődést követve talán vízelvezetési 
céllal ástak két árkot. Ebben az időszakban már nen1 
folyt intenzív házi ipari tevékenység. Talán a két sírt is 
ebben az időszakban ásták a földbe. 

HAJDÚ ZSIGMOND - NAGY EMESE GYÖNGYVÉR 

1 LiO. Hajdúnánás, Zsuzsika-tanya 
(Hajdú-Bihar megye) Sza 
A Tiszavasvári-Polgár közötti gázvezeték nyomvonalán 
2008 decen1berében kutattunk a lelónelyen. 

Egy késő császárkori szarmata falu több mint 70 
telepjelenségét tártuk fel a lelóbelyen. Az objektu1nok 
nagy része kerek tern1énytároló gödör, néhány n1éhkas 
alakú. Két földbe mélyített házat találtunk egymás mel
lett. Sajnos, egyiket se1n lehetett teljesen feltárni, inert 
a használatban lévő földút alatt folytatódtak. A K-NY , 
tájolású házak szélessége 250 cm volt. Az egyik ház EK-i 
sarkában a kemence platnija is megmaradt. Néhány 
kutat is feltártunk a lelónelyen. A nyesett felszíntó1 
200-250 cm n1ély kutakban vesszőfonat, vagy fabélés 
nyomait ne1n sikerült megfigyelni. A szelvénybe eső 
árkok általában K-Ny irányúak, teknős aljúak voltak. 
A település régészeti jelenségei közé tartozott n1ég egy 
külső ken1ence és több nagyméretű agyagnyerő gödör. 

D. SZABÓ LÁSZLÓ 

1Li1. Hajdúszoboszló, Fogth üy-dűlő 

(Hajdú-Bihar megye) U, R, Szk, LT 
2008. március 3. és április 26. között megelőző feltárást 
végeztünk a lelóbelyen, melynek során 51 objektumot 
tártunk fel. 

A lelónely Hajdúszoboszló feló1i, D-i végén elsősor
ban a Jeözépső neolitileu1n végére keltezhető késői A VK, Esz
tár-csoportjának 15 települési objektuma került felszínre: 
ezek többnyire sekély, an1orf, közepes és nagyn1éretű 
agyagnyerő gödrök voltak. Elsősorban állatcsont, kerán1ia 
(fekete festésCf is) és patics került elő beló1ük. 

A leló11ely kb. 20 in széles sávjában feltártuk egy 
rézleori (családi?) sírcsoport 7 ten1etkezését. A férfiakat 
jobb, a nőket bal oldalukra zsugorítva helyezték a sírba. , 
Tájolásuk n1inden esetben K-Ny-i, vagy KDK-NyENy-i 
volt. Fé1ntárgyat (rézár) kizárólag a 121. objektumszámú 
fiúsírban találtunk. Edényn1ellékletben leggazdagabbnak 
egy női sír bizonyult, 9 edénnyel. Több temetkezésben fi
gyeltünk megbolygatást (nen1 kizárható a korabeli rablás). 

A középső vaskori szleíta településrészlethez 3 ob
jektu1n - köztük 2 ház - tartozott. Tizenkét objektun1ot 
- köztük 4 épületet és egy gyer1neksírt - tudtunk a leelta 
(La Téne C időszak) településébó1 feltárni. A vaskori 
településobjektu1nok ne1n voltak szuperpozícióban. 

Munkatárs: Szelekovszky Márta régész. 
DANI JÁNOS 

195 
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1 Li2. Hajdúszoboszló határa 
(Hajdú-Bihar megye) B, V, Sza 
2008 tavaszán a település több pontján végeztünk n1eg
előző feltárást. 

Fogthiiy-lapos: A terepbejárás alapján kijelölt lelő

helyen március 3-22. között dolgoztunk. A nyesett 
felszín alapján a feltárt nyomvonalszakasz D-i végén 
tovább humuszoltattunk, így a leló'helyünk összenyílt a 
mellette lévő Fögthüy-dűlő nevű leló'hellyel. Összesen 
42 objektumot találtunk, melyek nagy része kis1néretCí, 
sekély, kerek gödör, kevés leletanyaggal. A gödrökön 
kívül egy kutat, egy körárkos temetkezést(?), és néhány 
épület alapjait találtuk meg. Az épületek közül csak egy 
kis, kerek esett teljesen a nyomvonalba, a többi négynek 
csak felét-harmadát sikerült eddig feltárni. A leló'hely 
közepén egy 11 gödörbó1 álló komplexumot tártunk fel, 
leletanyaga mindnek vaskori volt. 

Egy bronzkori gödrön kívül, az összes feltárt objek
tum vaskori. A leletanyag nagy része kerámia, kézzel 
készült, nagyméret{í fazekak oldaltöredékei. Találtunk 
még néhány kődarabot és állatcsonttöredékeket. , 

Hegyesi-útfél: Aprilis 2- 30. között dolgoztunk ezen , 
a leló'helyen, melyen EK-DNy-i irányba fut keresztül a 
nyomvonal. Egy római császárkori leló'helyet tártunk , 
fel. A terület E-i részén körárkos sírok voltak, míg a 
délin kerek tárológödrök és két épület alapjai. Az összes 
sír bolygatott volt, csontanyagot alig találtunk. A sírok 
betöltésében nagyon sok gyöngyöt, egy ép csuprot, két 
bronzfibulát és egy átfúrt bronzpénzt találtunk. Az 
eló'került leletek nagy része nem eredeti helyén volt, 
hanem a bolygatásnál szóródott szét. Három sír körül 
feltártuk az azokat kerítő körárkot. A településnek két 
hosszú, téglalap alakú házát és több méhkas alakú táro
lógödrét tártuk fel, összesen 64 objektumot. Az eló'került 
leletanyag nagy része kerámia, de sok állatcsontot és 
kőtöredéket is találtunk. 

]amriska-tanya: A március 22. és április 1. között 
feltár 40 objektum nagy része kerek, méhkas alakú 
gödör volt. Rajtuk kívül 3 épületet, 1 cölöplyukat és 2 
bizonytalan rendeltetésű árkot tártunk fel. Az épüle
teknél rábontottunk a szelvényfalon kívül eső részre is. 
Az összes feltárt objektum szarn1ata; a leletanyag nagy 
része kerámia, de eló'került néhány kő- és vastöredék is. 

SZABÓ LÁSZLÓ 

143. Halászi határa 
,, J 

(Győr-Moson-Sopron megye) 0, Ró, A, Kk, Kú 
2008. márciusban helyszíni szemlét tartottam a telepü
lés fejlesztésre kijelölt területein. , 

F'első-Herések: A község E-i szélén, a Révai utca 
folytatásában a településró1 kivezető földút K-i oldalán 
lévő nagyjából négyzet alakú területen 14-16. sz. közé 
keltezhető kerámiatöredékeket, valamint néhány újkori 
cserepet találtam. A leletanyag szórványosan jelentke
zett, a legnagyobb intenzitást a vizsgált terület középső 
részén érte el, ahol a felszín kissé kiemelkedik. A leletek 

; 

D-i irányban a belterület széléig jelentkeztek, E felé az 
itt haladó dűlőúton túl inár nem kerültek elő. A leló'hely , 
már ismert: Aszt Agnes 2001-ben helyszíni szemle során 
késő középkori leletanyagot gyűjtött. 

Kisnégyes: A Maglyai-földektó1 D-re, egy hajdani 
folyómeder déli oldalán jelentékeny n1agasságú domb 
emelkedik ki a környezetébó1. A kiemelkedés felszínén 
szórványosan apró kavicsos és csillámos soványítású , 
Arpád-kori és szürke redukált égetésű késő középkori 
cseréptöredékeket gyűjtöttem. A leletanyag mintegy 
100x50 m nagyságú területen szóródott. 

Maglyai-foldek: A község belterületének K-i szélén, a 
Dunasziget felé vezető műút D-i oldalán újkori cserepek 
mellett késő középkori kerámiatöredékeket találtam. 
A nem nagy intenzitással jelentkező leletanyag zöme jel
legtelen oldaltöredék, de eló'került több edényperem- és , 
fültöredék is. Bejártam a műút E-i oldalát is, ahol szintén 
találtam néhány apró cserépdarabot. A felszíni telepnyom 
több száz méter hosszan követhető az országút két oldalán. 

1 Lili . Harka, Kereszt- földek 
(Győr-Moson-Sopron megye) V 

TAKÁCS KÁROLY 

2008. június 18-tól folyamatos régészeti n1egfigyelést 
végeztünk Harka külterületének D-i részén, a településtó1 
NyDNy-ra, ahol egy nagy kiterjedésű lakópark létesítését 
tervezik. A szakfelügyelet egyelőre az építési munkálato
kat megelőző csatornázás közműárkainak megfigyelésére 
terjedt ki. A terület alacsony fekvésű, részben a Gida
patak árterébe esik, magas talajvízszinttel. A már kiásott 
közműárkok falában összesen 7 régészeti jelenséget észlel
tem, köztük 2 félig földbe mélyített házhelyet, 3 cölöphe
lyet és 2 gödröt. Meglehetősen koncentráltan helyezkedtek , 
el, a fővezeték EK-i végénél, valamint annak mintegy 20 
m sugarú környezetében DNy felé. Leletanyagot csupán 
a kiszedett földbó1 tudtam gyűjteni, konkrét összefüggés 
nélkül és kis mennyiségben. Elsősorban kerámiatöredék 
és állatcsont került elő, de patics- és egy vassalakdarab 
szintén jelentkezett. A leletek alapján a települést a vas
kor kései időszakára keltezhetjük. A leló'hely kiterjedése 
egyelőre nem állapítható meg, feltételezhető, hogy kapcso
latban áll Gömöri János 1981-es helyszíni szemléje során 
a Nyéki utca 110. alatt dokumentált 3. sz. leló'hellyel,20 

valamint esetleg az 1959-ben, a nyugatabbra található tsz 
istállónál Nováki Gyula által azonosított 5. sz. leló'hellyel.21 

POLGÁR PÉTER 

14 5. Hejőbába, Szakáldi út 19. ,, 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0 
2008. inárcius 18-án h elyszíni szemlét végeztünk a 
község belterületén, ahol a tulajdonos jelentette, hogy 

20 SM Rég Ad. 602. 

21 SM Rég Ad. 178. 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

a telke végében régészeti leleteket talált. A helyszínen 
megállapítottuk, hogy a kert végében húzódó Kis-ér , 
partján egy nagyjából E-D-i irányú, h osszan elnyúló 
kis dombvonulat figyelhető meg, amely a szomszédos 
telkeken is áthúzódik, érinti azokat. A begyűjtött lelet
anyagban sok a durva kerámia, de jellegzetes, bebökö
dött díszű és formájú kis badeni bögrét is mutatott a 
tulajdonos. A szántásban további kerámiát és obszidiánt, 
valamint kovapenge-töredéket is találtunk. 

146. Hejőpapi , Darvas-föld 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) LT 

Koós J uDIT 

A Borsod-Abaúj-Ze1nplén megyei Múzeumi Igazgató
ság 2008. december 2-4. között régészeti megfigyelést 
végzett a kavicsbánya-bővítést megelőzően. Négy ku
tatóárkot nyitottunk különböző hosszúságban, 2,5 m 
szélességben. A régészeti jelenségek, illetve leletanyag 
csak a két árokban jelentkezett. A K-i árokban min
dössze egy őskori edény maradványait találtuk, melyet 
objektumhoz nem lehetett kötni . Régészeti objektumok 
kizárólag csak a Ny-i árokban kerültek elő, annak is csak 
a D-i végpontjától számított 43 m-en belül. Illetve szór
ványcserép forn1ájában, a D-i végpontjától számított 58 
m-nél is észleltünk elpusztult régészeti jelenségre utaló 
nyomot. A Ny-i árok D-i végében értékelhető régészeti 
jelenséget tártunk fel, melyek kelta kori településre 
utaltak. Közülük 5 egyszerű terménytároló gödör volt, 
ezekbó1 2 az árok metszetfalában jelentkezett. A 4. és 
7. sz. jelenségek pedig egy tűzhely és a hozzá tartozó 
hamusgödör volt, melyró1 megállapítottuk, hogy csak 
néhányszor lehettek használatban. A kelta település 
nagyobb része a vizsgált területtó1 D-re, DNy-ra, illetve , 
Ny-ra helyezkedhet el. A lelóbelynek tehát az EK-i sarkát 
érintettük árkainkkal, Ny-i és D-i kiterjedéséró1 jelenleg 
információkkal nem rendelkezünk. 

MAKOLDI MIKLÓS 

14 7. Hejőpapi, megyei hulladéklerakó ,,, 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0 
2008. március 14-én helyszíni szemlét végeztünk a terüle
ten (Hrsz.: 073/5), ahol regionális hulladéklerakó megépí
tését tervezték. A Herman Ottó Múzeum a beruházáshoz 
kapcsolódó hatástanuln1ányt 2004-ben készítette el.22 Az 
akkori bejárás időpontjában azonban a terület fedett volt, 
így a régészeti lelóbelyekre vonatkozó adatok bizonyta
lanok voltak. A terület a már üzemelő hulladéklerakó 
(Hrsz.: 073/1) szomszédságában, attól közvetlenül K-re , 
található. A tervezett beruházás E-i részén elhelyezkedő , 
ENy-DK-i irányú don1bhát felszínén csupán egy patics-
darabot találtunk. A terület DK-i sarka közelében egy új 
lelóbelyet találtunk. Egy, a környező felszínbó1nagyjából1 

, 
m-re kiemelkedő, NyDNy-KEK-i irányú platón kör alakú, 
130x80 m-es területen elszórtan közepes mennyiségű 
őskori kerámiatöredéket találtunk. A lelóbely iránya 
feltehetően a plató irányával egyezik meg. 

CSENGERI P IROSKA 

148. Hejőpapi , megyei hulladéklerakó 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) L T 
A Hejőpapi határában találh ató (Hrsz.: 073/5) hul
ladéklerakó bővítése négy régészeti lelóbelyet érint. 
Ezek közül először a 3. számút tártuk fel 2008. június 
2. és július 1. között. A helyszín egy megközelítően , 
E-D-i dombhát, ezért a kutatóárkokat K-Ny-i irányban 
húztuk ki. Régészeti jelenségek csak a dombhát legma
gasabb részén jelentkeztek: Itt összességében egy 50x80 
m-es területen került elő a legtöbb régészeti jelenség. 
A dombhát tetején jelentkező régészeti jelenségek közül 
8 kelta temetkezés, 2 ismeretlen korú telepjelenség és 
1 legújabb kori telepjelenség volt. A telepjelenségek 
kisméretű, kerek gödrök voltak, leletanyagot nem tar
talmaztak. 

A kis sírszámú kelta temető igen szép és gazdag le
letanyaggal jelentkezett. A temető minden valószínűség 
szerint telj esen feltárt (a szélső sírok körül 20 m-es , 
biztonsági sávot kutattunk) . Az E-D irányú dombhát 
gerincén helyezkedtek el a sírok, a dombhát tetején, 
illetve annak D-i lejtőjén. A temető h ajdan több sírból 
állhatott, számos temetkezés pusztulhatott el. A mé
lyebb sírok átvészelték az évszázadok viharait, de ezek 
betöltése is a legtöbb esetben tiszta homok volt - így 
foltjukat lehetetlen volt érzékelni, sajnos csak akkor ta
láltuk meg őket, mikor a nyesés során a gép megsértette 
az edénymellékletek peremét. 

A két legmélyebben elhelyezkedő sír kialakításában 
elüt a többitó1. Az 5. és 7. sz. síroknak már viszonylag 
h amar jelentkezett a foltja és sötétebb betöltésük 
egyértelműen megkülönböztethető volt a sárga folyami 
homoktól. Gödrük négyzetes, illetve téglalap alakú volt, 
mélységük a mai felszíntó1 számítva is megközelítette a , , 
2 m-t. Tájolásuk EENy-DDK volt. Egyértelműen szórt 
hamvasak voltak - hasonlóan a többi sírhoz - kivételt 
csak a 8. sz. sír jelentett, mely csontvázas ten1etkezés. , 
A ten1ető birituális. Altalánosan j ellen1ző a sírokra, 
hogy azokba nagyrészt rosszul égetett sírkerámiát he
lyeztek, eltekintve egy-két jól égetett edénytó1. A sírok 
egymáshoz való elhelyezkedése nem mutat különösebb 
rendszert, a temetkezések egymástól 8-15 m-re feküd
tek; ugyanakkor találtunk két olyan „sírpárt'', amelyek 
egymás közelében, de legalább 1 m -es szintkülönb
séggel feküdtek (3- 8. sz., 5-6. sz. sírok) . A temető az 
elsődleges n1egfigyelések alapján a Kr. e. 3-2. századra 
keltezhető, tehát a K-i kelta kulturális koiné időszakára. 
A leletanyagban a változatos edényeken kívül hólyagos 
láb- és karperecek, bronzékszerek, bronz- és vasfibulák, 
vasollók, vaskés voltak. 

MAKOLDI MIKLÓS 
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1 Li9. Hejőszalonta, DNy-i külterület „ 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0, Szk, Sza 
2008. március 4. és április 2. között próbafeltárást vé
geztünk a tervezett „Hejőszalonta II. kavics és agyag" 
védőnevű bányatelek területén. A lelóbelyek 2004-ben, 
örökségvédelmi hatástanulmány készítése során váltak 
ismertté. A próbafeltárást megelőzően 2008. február 
14-én helyszíni szemlét végeztünk. 

5. lel6nely: A próbafeltárás alkalmával megnyitott 
6 kutatóárokban (784 m 2) egy őskori és egy szkíta kori 
település részletét, illetve egy császárkori (szarmata) 
temető rablott sírjait, összesen 16 objektumot tártunk 
fel. A régészeti jelenségek a felületeken elszórtan he
lyezkedtek el. A feltárás után a lelóbely bányatelekbe 
eső részét lehatároltuk (1,18 ha). A lelóbely D-i része 
átnyúlik Hejőpapi határába (Hrsz.: 073/ 5). 

2. leló1iely: A próbafeltárás során húzott 5 kutató
árokban (809 n12) egy őskori, valamint egy szkíta kori 
település részletét, összesen 11 objektu1not tártunk fel. 
A régészeti jelenségek a felületen elszórtan helyezkedtek 
el. A feltárás után a lelóbelyet a felszínen is lehatároltuk, 
területe: 1,78 ha. 

CSENGERI PIROSKA 

150 . Hejőszalonta, Veres-nád-ér partja 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B 
H.ejőszalonta község határában, a településtó1 DNy-ra 
1500 m-re a Veres-nád-ér Ny-i oldalához kapcsolódó 
kiem elkedéseken 2008. január 29-én helyszíni szen1lét 
végeztem. A sík területen a Veres-nád-ér partjai inentén 
100-101,8 mBf n1agasságon, a környezetükbó11-2 m-rel 
kie1nelkedő dombok találhatók. A don1boknak az érhez 
futó lábain, két markáns foltban, a szántott felszínen kö
zepes felszíni leletsűrűséget mutató, neolit és bronzkori 
kerán1ia, valamint pattintott kő- és obszidián pengék által 
jelölt régészeti lelőhelyet találtan1. A helyszíni szen1le 
időpontjában a kutatott felszín szántott volt. A régészeti 
lelóbely két foltra tagolódik (Veres-nád-ér partja 1. és , 
2. sz. lelőhely). Az E-i folt kiterjedése 700x300 in, a D-i 
folt kite rjedése 260x150 n1. A felszíni leletek elsősorban 
a lelóbelyek K-i oldala mentén húzódó ér partjaihoz 
közel helyezkedtek el. 

A leletek a n1iskolci Herman Ottó Múzeumba ke
rültek. 

PuszT AI TAMÁS 

151. Hidas határa „ 
(Baranya megye) 0, Ró, Kö 
2008. április 4-én több lelóbelyen végezte1n terepbe-
., , 
Jarast. 

Kirchhofiicleer: 1967-ben lakossági bejelentés nyo-
1nán Kiss Attila középkori templon1ot lokalizált Hidastól , 
E-ra. A lelőhelyen két elkülönülő, törn1elékes folt raj-
zolódott ki. A délebbi, igen nagy kiterjedésű, kb. 50x70 , 
n1-cs foltban könyvközépveretet találtam. Ettől ENy-ra 

kb. 50 m-re, kb. 30x15 in-es területen egy másik épület 
nyomai látszódtak. Az épületektó1 NyDNy-ra néhány 
szürke foltból középkori cserepeket gyűjtöttem. 

Malom-dűlő: A középkori Szentmáriafalva temp-, 
lomát és temetőjét 1998-ban Odor János Gábor azo-, , 
nosította Hidastól EK-re, a Völgységi-patak E-i felén.23 

A szántással ekkor több helyen az alapfalakat is elérték 
és legalább 15-20 csontvázat forgattak ki. Terepbejárá-, 
somon egy kb. 20 m hosszú, E-D irányú, néhány n1éter , 
széles, művelésbó1 kihagyott sávban E-D irányú, kb. 0,5 
m hosszú, kóoó1 rakott fal síkját figyeltem n1eg. Ettó1 
Ny-ra kb. 5 m-re újabb kihagyott sávban egy legalább 
100 kilós kő hevert, a lelóbely Ny-i részén már kb. fél 
n1éteres tereplépcső alakult ki. Hasonló, de az előző 
kettőnél keskenyebb kihagyott sáv található a parcella 
szélén, a búza és a szántás jelenlegi határán is. 

Maróc-dűlő (Kút-dűlő) : A dűlóoen fekvő romokat 
több újkori leírás is en11íti. A Völgységi-patak déli oldalán 
fekvő n1eredek don1b aljában, a patakkal párhuzan1osan 
szürke foltból kb. 300 m hosszan őskori , római kori és 
középkori cserepeket gyűjtöttem, de épület nyomaira 
nem bukkantam. 

152. Hímesháza, Rigó-dű lő 

(Baranya megye) U 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Az M6 autópálya Szekszárd és Mohács közötti szakaszán 
a 180+660 és a 180+800-as km-szelvények között 2008 
tavaszán a Kulturális Örökségvédehni Szakszolgálat 
munkatársai régészeti felügyeletet hajtottak végre a 
már épülő autópálya nyomvonalán. A felügyelet során 
néhány őskori edénytöredéket találtak, ezért 2008. 
augusztus 28. és szeptember 12. között teljes feltárást , 
végeztünk. A lelóbely Híinesháza EK-i határában talál-, 
ható egy ENy-DK irányú domb tetején. Az útépítők a 
terület egy részét n1ár lehun1uszolták, illetve a lelóbely 
egy részét megsen1misítették. Mindössze 2600 m2-t tud
tunk feltárni, 15 objektun1 (10 gödör, 3 árok, 1 épület, 
1 cölöphely) került elő, leletanyaguk alapján a lengyeli 
kultúrához köthetők. A leletanyag többségét a kerá1nia 
és az állatcsont tette ki; az épület faszénben igen gazdag 
volt, ezért érdemesnek tartottuk több mintát gyűjteni 
beló1e. 

CSÉKI ANDREA 

153. Hódmezővásárhely-Batida , IX. sz. homokbánya 
(Csongrád megye) R, Sza. Á 
2008. május 28. és június 11. között próbafeltárást vé
geztünk a fent e1nlített bánya területének egy részén. , 
Egyelőre csak a n1ájus 27-én átadott, a bán ya EK-i részén 
elhelyezkedő, kb. 5 h a-os (57 385 n12) terü leten (I-Irsz.: 

23 ln: Régészeti kutatások tvlagyarországon - Archacological Invest
igations in Hungary 1998. Budapest, 2oo·i. 151. 
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01768/35) tudtunk dolgozni. A bánya a I-Iód1nezővá
sárhelyr61 Maroslelére vezető betonúttól közvetlenül 
Ny-ra található, területe megközelítőleg 24 ha. A bánya 
területén 3 régészeti lelónelyet tartunk nyilván, mind
hármon korai rézkori (tiszapolgári kultúra), szarmata , 
kori és Arpád-kori település felszíni nyomai kerültek elő. 
A terület egy részére vonatkozóan 2005-ben Lőrinczy 
Gábor készített örökségvédelmi hatástanulmányt. Te-, 
repbejárása során a bányaterület E-i felében/ harmadá-, 
ban Arpád-kori telepre utaló kerámiaanyagot gyűjtött 
egy kb. 200x300 m-es, ovális alakú felületen. 

A próbafeltárás célja a bánya területét érintő lelóne
lyek kiterjedésének nleghatározása volt. Összesen 5879 , 
m2-es felületet humuszoltunk le 14 db ENy-DK-i irányú 
(a maroslelei betonútra inegközelít61eg meró1eges, a bá-, 
nya EK-i szélét jelentő föld úttal közel párhuzamos), 2 m 
széles, egymástól 15 m távolságra nyitott kutatószelvény 
formájában. A kutatószelvényeket vagy végighúztuk a 
bánya teljes szélességében (ha üresek voltak), vagy a két 
végüket indítottuk el egyn1ás felé az első objektumok 
jelentkezéséig. Ilyen módon megközelít61eg sikerült 
körülhatárolni a bánya területének ezen részét érintő , 
régészeti lelón ely E-i, Ny-i és K-i szélét. 

A 7-14. sz. kutatószelvényben régészeti korú objek
tumok (gödrök), illetve települési rétegek is jelentkeztek. , 
Egyértelművé vált, hogy a bánya területének ENy-i 
részén egy őskori (minden valószínűség szerint korai 
rézkori, a tiszapolgári kultúrához tartozó) település ta
lálható, mely az eddig megvizsgált kb. 5 ha-os területbó1 , 
megközelító1eg 11 688 m2-es területre terjed ki. Ugy , 
tűnik, hogy a lelónely a bánya területének E-i felében , 
ENy-DK-i irányban keresztülhúzódó, egykori kisebb pa-, 
takmeder EK-i magaspartján helyezkedik el. Feltehetően 

a ineder D-i, DNy-i magaspartján is folytatódni fog. 
A korai rézkorban viszonylag tartós megtelepedéssel 

kell számolnunk a lelőhelyen, a humusz alatt 40-70 
cm-re jelentkező rézkori települési réteg vastagsága 
helyenként a 20-30 cm-t is elérte. A leggazdagabb lelet
anyag - kerámia, állatcsont, kagyló, magkövek és egyéb 
kőeszközök (többek között obszidián), fenó1<ő - a 7., 8, 
és 11. sz. gödörbó1 került elő. 

2008 augusztusában a beruházó feln1ondta a szer
ződést, a bánya további területeinek próbafeltárását 
nem végeztük el. 

2008. szeptember 11-én helyszíni szemlén azt ta-, 
pasztaltuk, hogy a h omokbánya EK-i részén, a bánya 
teljes szélességében, mintegy 20 m-es sávban intenzív 
kiter1nelés történt. Ezen a területen a kitermelés he
lyét már víz borította. A bánya K-i szélénél, a bánya , 
EK-i sarkától 80 n1-re, az általunk a próbafeltárás so-
rán kutatószelvényekkel megkutatott területen kívül 
egy 3x3 m-es gödröt mélyítettek az altalajba. A gödör 
DNy-i részén a markológép kanala egy a jobb oldalára 
zsugorított felnőtt csontvázát bolygatta nleg. A K-Ny-i 
tájolású váz csontjai n1eglehetősen jó megtartásúak vol
tak. Sírmelléklet nyomát sem a próbagödör falában, sem 

pedig a kidobott földben nem láttuk. A temetkezés olyan 
helyen került elő, a1nelyet a próbafeltárás során nem 
érintettünk. A sír közvetlen közelében további sírfoltok 
nem látszódtak, régészeti jelenségre utaló nyom nem 
került elő, csak a bánya műúthoz közeli szélén találtunk 
egyetlen vastag falú , kaviccsal és kerámiazúzalékkal 
soványított edénytöredéket. 

2008. szeptember 18-án ismételten terepszemlét 
tartottunk. Ekkor ugyanazt tapasztaltuk, mint egy héttel 
korábban. Szeptember 19-én a Tornyai János Múzeum 
és a Közművelődési Központ elvégezte a leletmentést, 
melynek során egy korai rézkori (tiszapolgári kultúra) 
temetkezést tártunk fel, rézgyöngy, vadkanagyar és 
kagylómelléklettel. A sír környékét újból átvizsgálva 
újabb sírfoltok továbbra sem látszódtak, újabb régészeti 
jelenségre utaló nyom nem került elő. 

Munkatársak: Csányi Viktor (TJM), Mészáros Pat
rícia (KÖH). 

15Li. Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 
(Csongrád megye) Sza 

T ÓTH KATALIN 

2008. szeptember 22-23. között régészeti felügyeletet 
biztosítottunk a Nagy Ernő-tanya és a Kecskeméti Lász
ló-tanya villamosenergia-ellátásának földmunkáinál. 
A vizsgált terület az egykori Czírják-ért61 D-i irányban, , 
az Erzsébeti úttól E-ra található, egy a környezetéb61 
enyhén kiemelkedő, széles, lapos, magasparton. A ré
gészeti felügyelet során a 2. és az 5. sz. légvezetéktartó 
oszlopok közötti területen a friss szántásban szórványo
san szarmata kori edénytöredékeket találtunk. A 2. sz. 
oszlop helyének gépi erővel történő mélyítésekor kb. 
1 m mélységben paticsos, hamus betöltődést figyeltünk 
meg. A 2. oszlophely megelőző régészeti feltárását 
2008. október 19-én végeztük el. Az oszlop helyén egy 
szarmata kori (Kr. u. 1-4. sz.) gödör részletét tártuk fel. 
A gödörbó1 kis mennyiségű edénytöredék, állatcsont, 
patics és salak került elő. 

TÓTH KATALIN 

155. Hódmezővásárhely-Kopáncs, Olasz-tanya 
(Csongrád megye) R 
A 47. sz. főút tervezett szélesítése és a Gyúlói-főcsatorna 

ehhez kapcsolódó áthelyezése miatt terepbejárást tar
tottunk a földmunkák által érintett területeken. Ennek 
során azonosítottuk a korábbi kutatások (terepbejárás, 
részleges feltárás) alapján isn1ert lelónelyet. A korábbi 
feltárás szelvényének környékén, jó megfigyelési körül
mények között, kevés középső rézkori kerámia töredéket 
gyűjtöttünk. Az adattári adatok alapján isn1ert Kopáncsi 
csárda, Nagysziget lelónelyet viszonylag jó n1egfigyelési 
körülmények mellett sem tudtuk felszíni jelenségek 
alapján azonosítani. 

R EMÉNYI LÁSZLÓ 
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156. Hódmezővásárhely-Kopáncs, Olasz-tanya 
(Csongrád megye) R 
2008. április 21. és május 26. között megelőző feltárást 
végeztünk a lelóbelyen, 47. sz. főút 4 sávossá alakítása 
II I. üteméhez kapcsolódóan. Cél az volt, hogy a korábban 
(2002-ben és 2003-ban) részben n1ár feltárt lelóbelynek 
a tervezett nyomvonalba eső teljes területét feltárjuk. 
A lelóbely Hódmezővásárhely-Kopáncs nevű határré-, 
szében található, Olasz Sándorné tanyájától EK-re, a 47. 
sz. főúttól közvetlenül DK-re, a 204+548 és a 204+ 728 
km-szelvények között. A lelóbely területét részben erdő, 
részben kaszáló borítja. A megelőző feltárás során 4413 
m2-en 51 objektum (1kút,2 árok, 30 gödör, 4 cölöplyuk, 
14 sír) került elő. , 

A 14 rézkori sír a szelvény középső részén ENy-DK-i 
irányban keresztülhúzódó, kb. 20 m széles homokdom
bon került elő. A telepjelenségek is a szelvény középső 
részén sűrűsödtek. A feltárt objektumok egy részének 
pontos korszakhoz kötése nem lehetséges, mivel régészeti 
korú leletanyag nem került elő beló1ük (16 gödör, 4 cö
löplyuk). A feltárt területen két újkori árok haladt keresz
tül, valamint 5 gödör tartalmazott recens jelenségeket. 

Összesen 14 sírt és 9 gödröt köthetünk a bodrog
keresztúri kultú rához. Az objektumok, különösen a 
sírok, kevéssé mélyedtek az altalajba, ezért gyakori 
volt a recens bolygatás a sekélyebb sírok és gödrök 
esetében. Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy a te
rületen korábban erdősáv volt. A talajviszonyok miatt 
a szelvény középső részén lévő hordalékkúp homokos 
altalajában az objektumok foltjai nem látszódtak, ezért a 
sekélyebben megtalált sírok dokumentálása, felszedése, 
a terület feltérképezése és geodéziai feln1érése után a 
hordalékkúp felületét kézi erővel tovább mélyítettük, 
mintegy 40 cm-rel. Ekkor megtaláltuk a n1élyebben 
fekvő, bolygatatlan állapotban lévő sírokat is (összesen: 
5 db). A telep és a temető objektun1ai nem különültek 
el élesen egyn1ástól. A feltárt temetőrészlet szabályos , 
elrendezést inutat, EK-DNy-i irányú sírsorokban, egy-
mástól 2-4 m távolságban, K-Ny-i tájolással te1nették el 
a halottakat. Melléjük 2-13 db edényt, ételmellékletet 
és kőeszközöket helyeztek. Kiemelkedő az 53 . sírba 
eltemetett felnőtt férfi, aki mellé 13 edényt, 3 retusált 
élű kőpengét és ételmellékletet helyeztek, továbbá az 
52. sírban nyugvó felnőtt nő, akinek rézkarikákból álló 
fülbevalópárja és csontgyöngyökbó1 készített karkötője 
volt. An1int azt a terepbejárási adatok is igazolják, mind 
a rézkori település, mind a temető folytatódik a nyomvo
nalon kívül, a feltárási területtó1 DDK-re elhelyezkedő, 
környezetéb61 erőteljesebben kiemelkedő dombvonula
ton. A feltárt terület a lelóbely szélét érintette. 

TóTII KATALIN 

157. Hódmezővásárhely-Kopá ncs, homokbánya 
(Csongrád megye) A 
2008. április 28. és május 20. között próbafeltárást 
végzett a Tornyai János Múzeun1 és Közn1űvelődési 

Központ a tervezett homokbánya területének egy részén 
(Hrsz.: 01973/1). 

A lelóbely Hódmezővásárhely kopáncsi határrészé
ben, közvetlenül a Szeged-Hódmezővásárhely közötti 
47. sz. főúttól DK-re helyezkedik el, a főúttól a volt Lenin , 
TSz központja felé vezető betonúttól közvetlenül EK-re. 
Kiterjedése kb. 81 600 m2• Megközelító1eg É-D-i irányít 
párhuzamos hátak (szél alkotta kiemelkedések) tagolják. 
Tengerszint feletti magassága 79 ,2-80,2 m, tehát a meg
település számára kiváló feltételeket nyújtott. 

A Balogh Csilla által 2006-ban készített örökségvé
delmi hatástanulmány terepbejáráson alapuló adatai 
szerint a területen 2 régészeti lelóbely található. Az 
egyik (II. lelóbely) egy kb. 50x50 m-es felületen elhe
lyezkedő, őskorinak meghatározott telep. A n1ásik (III. 
lelóbely) lelóbelyen szórványosan jellegtelen, bronz
korinak meghatározott edénytöredékek eló'kerüléséró1 
számolt be. 

A próbafeltárás célja a bánya területét érintő lelóbe
lyek kiterjedésének meghatározása volt. Összesen kb. 
7440 m 2-es felületet humuszoltunk le, 16, egymástól 
15 n1 távolságra nyitott (2 in széles) kutatószelvényt, 
melyekben 32 objektumot tártunk fel. A kutatószelvé
nyeket vagy végighúztuk (ha üresek voltak), vagy a két 
végüket indítottuk el egymás felé az első objektumok 
jelentkezéséig. Ilyen n1ódon sikerült körbehatárolni a 
bánya területét érintő lelóbelyek kiterjedését. 

A bánya területének a 47. sz. úthoz közelebb eső, , 
keskenyebb részén 4 ENy-DK irányú, egymással pár-
huzamos kutatószelvényt nyitottunk. Ezekben összesen 
17 településobjektumot tártunk fel: 1 árkot, 1 külső 
kemencét, 2 félig földbe mélyített épületet, 1 kutat és 
gödröket. Egyértelművé vált, hogy a bánya területének a 
47. sz. úthoz közelebb eső, keskenyebb része szinte teljes 
egészében lelóbely. Egy népvándorlás kori (minden 
valószínűség szerint avar kori) település található rajta, 
mely körülbelül 35 081 m2 területre terjed ki. 

A tervezett bányának az úttól távolabb eső, széle-, 
sebb részén 12 EK-DNy-i irányú (2 m széles) kutatószel-
vényt jelöltünk ki, egymástól 15 m távolságra. Ezekben 
13 avar kori temetkezést, valan1int 1 bizonytalan korú, 
lelet nélküli árokrészletet és 1 gödröt tártunk fel, alján 
tüzelésnyon1n1al. Az avar kori te1nető kiterjedése meg
közelító1eg 6867 n12• 

A háton fekve, nyújtott testhelyzetben, esetenként 
halotti lepelbe csavarva, deszkával fedve, koporsóban 
vagy ,,Szent Mihály lován" eltemetett halottak sírjaiban 
állatcsontmelléklet, tojás, orsógomb, korongolt sárga 
bögre, vaskések, gyöngyök és jellegzetes késő avar kori, 
öntött bronz övgarnitúrák (övveretek, nagyszíjvég, kis
szíjvégek, csüngős veretek) kerültek elő. A sírok közül 
mellékletei és viseleti tárgyai gazdagságával kiemelkedik 
a 28. sz. temetkezés. Az ide eltemetett férfi kiemelt társa
dahni helyzetét sírgödrének szokatlanul nagy szélessége 
és mélysége, a sír kirablásának volta, valamint a minden 
valószínűség szerint hozzá tartozó 29. sz. felszerszámo
zott lóten1etkezés is jelzi. 
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, 
A temető a bánya területén megközelító1eg E-D-i 

irányban keresztülhúzódó, homokos altalajú do1nbvonu-, 
laton, illetve annak EK-i, agyagos altalajú lejtőjén helyez-
kedik el. A kutatószelvényekben megtalált sírok közül 
azok, melyek a temető jelenleg is megmaradt részének , 
EK-i és DK-i szélét jelzik, valószínűleg valóban a temető , , 
EK-i és DK-i szélső sírjai lehetnek. A bányaterület EK-i 
és DK-i részét ugyanis újkori homokkitermeléssel nem, 
illetve csak kis mértékben bolygatták meg. Azonban , 
elképzelhető, hogy ENy, Ny és DNy felé a temető 
kiterjedése eredetileg nagyobb volt. A próbafeltárás 
eredményeként egyértelművé vált, hogy a tervezett 
bánya vizsgált területét érintő régészeti lelónelyek 
kiterjedése nagyságrendileg nagyobb a felszíni leletek 
alapján körvonalazottnál, elhelyezkedésük is más a fel
színi leletekhez képest. Emellett a próbafeltárás során „ 
csak avar kori telep- és sírleletek kerültek elő. Oskori 
telepre utaló objektumokat nem találtunk. Csak a meg
előző feltárás elvégzése, a leletanyag részletes elemzése 
révén dönthető el egyértelműen, hogy a bánya vizsgált 
területén lévő telep és temető ugyanazon avar kori 
közösség lakóhelye és temetkezési helye-e. 

TóTH KATALIN 

158. Hódmezővásárhely, Kotacpart, Bodzási út, 
Vata-tanya 
(Csongrád megye) U 
2008. április 9-én a Tornyai János Múzeum és Közmű
velődési Központ munkatársai régészeti felügyeletet 
biztosítottak a Vata-tanya (Hrsz.: 01153/ 10) villamos
energia-ellátásához kapcsolódóan a 2. és a 3. sz. légve
zetéktartó oszlopok helyén. Ekkor a tanya melletti friss 
szántásban nagy n1ennyiségű őskori edénytöredéket 
figyeltünk meg; az oszlophelyek kézi erővel történő 
inélyítésekor nagy n1ennyiségű kora újkőkori (Körös-kul
túra) edénytöredék került elő. A terület a környezetébó1 
magasan kiemelkedő, hosszan elnyúló magasparton ta-, 
lálható, egy egykori ősfolyó medrének ENy-i kiemelkedő 
részén. A május 5-9. között végzett n1egelőző feltáráson 
a két oszlop helyén összesen 2 kora újkőkori (Körös-kul
túra) gödröt, illetve ezek részleteit tártuk fel. A gödörbó1 
nagy mennyiségű edénytöredék, állatcsont, kagyló, 
csiga, agyagnehezék és kőeszköz került elő. A harn1adik 
oszlophely a tanyát övező kerítés DNy-i oldalánál talál
ható. Az oszlophely DK-i részén kisméretű gödör foltja 
jelentkezett a felszíntó1 60 cn1-re. A sekély, ívelt oldalú, 
ívelt aljú gödör D-i részét újkori beásás bolygatta meg, 
többi részébó1 őskori edénytöredékek kerültek elő. 

159. Hőgyész, Hosszú-völgy 
(Tolna megye) Kö , 

TóTH KATALIN 

I-Ielyi adatközlő nyomán Dúzs EK-i széléhez közel, 
a Kapos menti dombtetőn kb. 30x30 m-es területen 
közepes sűrűségben tégla- és kőtöredékeket, vala1nint 

embercsontot figyeltem meg a nedves tarlóban 2008. 
október 24-én. A faluhely kiterjedésének megállapítá
sára nem volt lehetőségem, elmondás szerint a lelónely 
átnyúlik a dúzsi határba is. A lelónely a középkori Dúzs 
helyével azonos. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

160. Igal határa 
(Somogy megye) Ró, Kö 
2008. február 22-én több lelónelyen végeztem terep
bejárást. 

Csuhusi-rét: A középkori Dada falu Igaltól DK-re 
feküdt, ahol több földrajzi név emlékeztet a telepü
lésre. Templomának helyére a Puszta-szentegyház 
(Szentegyházi-dűlő) helynév utal. A Somogyszil-Igal 
országúttól D-re eredő patak Ny-i felén, egy D felé 
előrenyúló földnyelven szürke és vörös foltokból római 
házikerámiát gyűjtöttem a száraz szántásban. 

Puszta-Szentegyház (Szentegyházi-dűlő): A Csuh usi
réttel szemben, a patak K-i felén kb. 500 m hosszan kis 
sűrűségben középkori cserepeket találtam, de a temp
lomot nem sikerült azonosítanom. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

161 . Iga l határa 
// ~ 

(Somogy megye) 0, B, Ró, A, Kk 
2008. április 18-án a település DK-i részén lévő Rozbeli
vízfolyás mellett végeztünk terepbejárást. 

Csuhusi-dűlő: A Rozbeli-vízfolyás Ny-i oldalán, az 
É-D irányú enyhe lejtőjű domb K-i lejtőjén helyezkedik 
el a lelónely. Szóbeli közlés alapján itt korábban két tég
lasírt szántottak szét, melléklet nem volt. A lelónelyen 
csak római kori kerámiatöredékeket, érmét, vascsatot és 
vas nyílhegyet találtunk, ez alapján a temető római kori. 

Kerületi-dűlő: A Rozbeli-vízfolyás túlsó, K-i oldalán, 
nagy kiterjedésű őskori, római kori és középkori lelónely 
van. Az őskori (urnan1ezős kultúra) leletek a terület D-i , 
részéról, a római kori az E-i és D-i részró1, a középkoriak 
az egész lelónelyró1, illetve erőteljesen a középső részró1 , 
kerültek elő. A lelónely E-i irányban, a Puszta-Szentegy-
ház határrészben is folytatódik, ezt nem tudtuk bejárni. , 

Pille-réti-dűlő: A vízfolyás Ny-i oldalán, egy E-D 
irányú enyhe lejtőjű domb K-i lejtőjén található a nagy , 
kiterjedésű Arpád-kori lelónely (12-14. sz.), melynek , 
E-i részén két III. Béla- érmét is találtunk, szórványosan 
1-2 őskori? kerá1niatöredék is eló'került. A lelónely déli 
részét nem tudtuk bejárni, itt szób eli közlés alapján 
középkori templom is található. 

Munkatársak: Cserép Tamás és Nyári Zsolt. 
I-IoNTI SZILVIA - NÉMETH PÉTER GERGELY 

162. Igrici, Bikás-tó-dűlő 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Á 
2008. április 21-én helyszíni szemlét végeztem a dűlő 
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területén, ahol Ny-i tájolású, alacsony homokhátak 
találhatók, inelyeket Ny-ról a Rigós medre határol. 
A hon1okhátaknak a Rigóssal való találkozási sávjában, 
az egykori Rigós-magasparton, 50-150 in-es szélesség
ben folyamatosan újkőkori kerámialeletek kerültek , 
elő, valamint elszórtan néhány Arpád-kori kerámia. 
A felszín teljesen fedetlen volt. A felületen található laza 
hon1oktakaró ellenére is közepes felszíni leletsíírííséget 
lehetett megállapítani. 

PuszT AI TAMÁS 

163. lregszemcse-Vadómás, Kukukk-dűlő, Nyárfás 
(Tolna megye) Ró, Kö 
A középkori Csehi falu templomának romjait a 19. szá
zadban többször említik. Az Iregszemcsétó1 Ny-ra folyó 
Muti-patak Ny-i oldalán kb. 300 m hosszan középkori 
lelónelyet azonosítottam, kemencékre utaló égett, pati
csos foltokkal (Vadómás). A faluhely az országúttól D-re 
(Nyárfás) és a patak K-i oldalán is folytatódik (Kukukk
dűlő). 2008. március közepi terepbejárásomon utóbbi 
DNy-i részén az országúttól É-ra kb. 50 m-re, kb. 30x20 
m-es területen törmelék - közte néhány római tégla 
töredéke - jelezte a templom helyét. 

16Li. Jánossomorja , Haas utca 1. 
( Győr-Moson-Sopron megye) U, Ró 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2008. június 23. és október 29. között régészeti szakfel
ügyeletet láttam el a telken (Hrsz.: 0161/ 88), beruházás 
föld1nunkáinál. A fejlesztési terület a településtó1 K-re, a , 
86. sz. főút E-i oldalán terül el. A tervezett üzemterület , 
közvetlen közelében, attól E-ra már ismert régészeti , 
lelónely található: Felső-Ujszegés. A szakfelügyeletet 
megelőzően az üzemterületen és környékén végzett 
bejárás folyamán őskori és római kori felszíni leletanyag , 
került elő. A terepi vizsgálat alapján a Felső-Ujszegés 
lelónely erre a telekre is kiterjed. , 

A szakfelügyelet során az E-i üzen1ncsarnok és a 
szikkasztógödör területén 17 objektum került elő: agyag
kitermelő gödröket, cölöplyukakat és más ismeretlen 
rendeltetésű gödröket tártunk fel. A 14. sz. objektumból 
3 őskori oldaltöredék és apró paticsdarabok kerültek 
elő. A 16. sz. objektum szintén paticsszemeket és ál
latcsonttöredékeket tartalmazott. A többi objektun1ból 
leletanyag nem került elő. 

A leletanyag a inosonmagyaróvári Hansági Múze
u1nba került. 

TAKÁCS KÁROLY 

165. Jánossomorja határa „ ~ 

(Győr-Moson-Sopron megye) 0, A 
Jánossomorja külterületén a szélerőmíí-beruházás több 
régészeti lelónelyet érintett. Az erőművek és a hozzájuk 
vezető utak alapozása, valamint a villan1os kábelek fek-

tetése során végzett föld1nunkáknál láttam el régészeti 
szakfelügyeletet 2008. május 23. és június 20. között. 
A szélerőművek kör alakú alapozási területe mintegy 
20-30 m átmérőjű, a szerelőterület hozzávetó1egesen 
40x30 m nagyságú volt. A kábelárkok szélessége több
nyire 50, mélységük 80-150 cm. A tornyokhoz vezető 
utak 4 m széles nyomvonalán általában 20-40 cm mély
ségben szedték le a humuszt. 

A szakfelügyelet során 12 régészeti objektu1n került , 
elő: őskori, Arpád-kori, valamint ismeretlen korú gödrö-
ket, tárolóvermeket, kisebb-nagyobb árkokat, továbbá egy 
ismeretlen korú lócsontvázat tártunk fel. Az objektun1ok 
a J3, J4 és a J5 szélkerék felé vezető kábelárkokban kerül
tek elő. Az erőművek alapozásánál és az útnyomvonalak 
humuszolásánál régészeti jelenséget nem észleltem. 

A leletanyag a mosonmagyaróvári Hansági Múze
umba került. 

TAKÁCS KÁROLY 

166. Kadarkút, Cinci- patak mente „ 
(Somogy megye) O?, Ró?, Kö 
A Cinci-patak Ny-i oldalán nagy kiterjedésű lelónelyet 
jártunk be 2008. február 28-án. Két kovaszilánk, két 
őskori? és két római kori? kerámiatöredék mellett sok 
középkor kerámiatöredéket gyűjtöttünk. A lelónely K 
felé, a házak kertjében is megtalálható, a Ny-i részen a 
patak szélét kísérő magaspartig. A patak túlsó, K-i oldalát 
nem jártuk be, de a rész erősen meredek, valószíníileg 
a lelónely nem nyúlik át. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 

16 7. Kajászó, Temető utca 
(Fejér megye) B, Kö 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

2008. július 28-án bejelentést kaptunk a Szent István király 
Múzeumba, hogy a jelenleg használatban lévő temető mö
götti dűlőút (Temető utca folytatása) felszínén az elmúlt 
napok heves esőzéseit követően emberi csontok kerültek 
felszínre. A leletmentést 2008. július 29-31. között végez
tük el. Három sírt tártunk fel, n1elyek valószínííleg ahhoz 
a középkori ten1plom temetőjéhez tartoznak, melynek 
falkiszedési árkait 1973-ban Csukás Györgyi figyelte meg.24 

A sírok betöltésébó1 előkerült bronzkori kerámiatöredé
kek jelenlétét a kb. 150-200 m távolságra fekvő Kajászó, 
Várdomb nevíí bronzkori lelónely magyarázza. 

A leletanyag a székesfehérvári Szent István király 
Múzeumba került. 

Munkatársak: Sin1onyi Erika régész, Benke András, 
Németh Gergely ásatási technikusok. 

SCHILLING LÁSZLÓ 

24 SZIKM Rég. Ad. 925. 
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168. Kajdacs, Rókadomb II. 
(Tolna megye) Á? 
2008. február végén lakossági bejelentésbó1 tudomást 
szerezte1n arról, hogy a Rókadomb közelében egy a vas
útvonal által átvágott homokdomb lábánál en1bercsontok 
találhatók. A Rókadombon az 1940-es években inár ke
rültek elő embercsontok és fémtárgyak, 1994-ben pedig , 
Odor János Gábor az általa in1már besenyó1<l1öz kötött 
ten1ető hitelesítésére végzett eredménytelen próbaása-, 
tást. Ettó1 a lelónelytó1 ENy-ra mintegy 200 m-re található 
az a domb, amelyet közepén vág át a vasút. A domb K-i 
rézsCíjének aljában kb. 50- 60 m hosszan háron1 helyen is 
embercsontok voltak megfigyelhetó'k, a dombtetőn pedig 
egy foltban több lófogat találtam. A vasútépítés miatt 
részben elpusztult temető talán a besenyó'khöz köthető. 

169. Kalaznó, Va rsádi utca 
(Tolna megye) Kk 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Kalaznó középkori te1nploma Wosinsky Mór adata 
alapján a falu Ny-i szélén található Gemeinsame-Wieser 
d(íló'ben kereshető, a helybeliek azonban egy, a belterü
let ellentétes felén fekvő középkori lelónelyre hívták fel 
a figyeln1en1et, ahol kb. 100 m hosszan késő középkori 
kerámiát gy(íjtötten1 2008. február végén. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

170. Kaposfő, Kaposfői-puszta 
(Somogy megye) R, B , Kö 
A Kaposfő és Kaposmérő határán folyó Cingető-patakon 
árvízcsúcs-csökkentő tározó építését tervezték, ezért 
2008. október 16-án és november 19-én terepbejárást 
tartottunk a területen. A tározó egy alacsonyan fekvő 
erdős területen található, ez természetesen ne1n volt 
bejárható. A tervezett létesítmény két szélén tudtunk 
bejárást végezni. Az első alkalomn1al a Kaposfői-puszta , 
területén, ahol a terület E-i felében 1 lelónelyet loka-
lizáltunk, melyet végig a patakmeder n1entén kerán1ia 
jelzett. Ny-i irányban nagyjából 100 m szélességben 
követtük a leló'helyet, melyen rézkori (badeni kultúra), 
bronzkori (kisapostagi kultúra) és középkori kerámia
töredékeket találtunk. 

A Körtefai-dlíló'ben noven1ber 19-én a inegfigyelés 
körülményei jók voltak, de régészeti leletet nen1 talál
tunk, lelónelyet nem tudtunk azonosítani. 

Munkatársak: Nyári Zsolt, Cserép Ta1nás, Gál Zol
tán, An1brus Edit technikusok. 

171. Kapospu la, Fe lsőheténypuszta 

(Tolna megye) Á, Kk 

MOLNÁR ISTVÁN 

Hetény középkori templomának helyét a mai Felsőhe
ténypusztától Ny-ra feltünteti egy 1778-as kéziratos 

térkép, helyét Rón1er Flóris is megörökítette. 2008. már
cius közepén kelő búzavetésben, száraz felszínen kevés , 
Arpád-kori és több későközépkori cserepet gyííjtöttem. 
A templon1 feltételezhető helyét kevés téglamorzsalék és 
néhány szórványos ho1nokkő jelölte, de rón1ai pere1nes 
tégla töredékét is inegfigyeltem. 

172 . Kaposvár, Fő út 2. 
(Somogy megye) 1 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2008. augusztus 27-én régészeti szakfelügyeletet tartot
tunk a helyszínen folyó építkezés területén. A Kossuth 
tér és környéke nyilvántartott leló'hely, itt korábban 
többször is török kori, kora újkori temetkezések ma
radványait találták meg. Mire kiértünk a területre 
a gépek már dolgoztak. Egy csontváz maradványait 
fedeztük fel. Ezt már a mostani építkezést megelőzően 

is bolygatták. A falban n1aradt néhány csontot doku
mentáltuk. A következő két napon újabb sírt vagy 
leletet nem találtunk. 

173. Kaposvár, Kanizsai utca 
(Somogy megye) Á 

MOLNÁR ISTVÁN 

2008 novemberében régészeti felügyeletet végeztünk 
a Cseri gáz körvezeték építéséhez kapcsolódóan. 
A nyon1vonalszakaszon a Kaposvár 61. sz. leló'helyen 
több régészeti objektun1 foltját figyeltük ineg, az egyik-, .. 
bó1 Arpád-kori fazéktöredékeket gyííjtöttünk. Osszesen 
két csoportban, 6 régészeti objektun1ot vizsgáltunk át, , 
a leleteket összegylíjtöttük. Az 1-4 objektumok Arpád-
kori gödrök, az 5-6 objektun1ok paticson kívül n1ást 
nem tartalmaztak. Feltártuk az 1. objektu1n K-i felét, , 
kevés Arpád-kori fazéktöredéket és néhány állatcsontot 
találtunk benne. 

Munkatársak: Molnár István régész, Gál Zoltán 
adattáros, A1nbrus Edit és Nyári Zsolt rajzoló. 

1 7 '-1. Kaposvár, Kertészet 
(Somogy megye) B 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

2008. április 8-án szakfelügyeletet végeztünk a Kapos
vári Ezüsthárs lakópark 6268/19 hrsz. telkén, ahol egy 
épület alapárkait ásták ki. A telek n1elletti út építésekor 
2005-ben őskori objektumok kerültek elő. Az árkok
ban két bronzkori (kisapostagi kultúra időszakához 
tartozó) objektun1ot találtunk, melyeket feltártunk. 
Az objektumok kapcsolatban álnak az út helyén talált 
objektun1okkal, feltételezhetjük, hogy a lelőhely a te
lek építkezéssel nem bolygatott részeire és a környező 
telkekre is átterjed. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 
MOLNÁR ISTVÁN 
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175. Kaposvár, Kisgát Il l. ütem 
(Somogy megye) R, B, Ró, Kö 
A fenti településrészen több lépcsóben közművesített 
építési telkeket alakítottak ki. A I I I. ütemhez kapcsolódó 
útépítések és közműárok-ásások érintették a korábban 
megismert, terepbejáráson azonosított régészeti lelóne
lyet is, ezért itt megelőző feltárást illetve folyamatos szak
felügyeletet végeztünk 2008. február 7. és április 2. között. 

1. lh.: Először a terepbejáráson lokalizált lelónely-, 
tó1 E-ra tervezett út nyomvonalában húztunk egy kb. 
3 m széles kutatóárkot, amelynek csak a Ny-i végében 
találtunk egy feltehetően római kori jelenséget. Össze
sen 95 objektumot tártunk fel. Ezek nagyobb része a 
bronzkorra, a kisapostagi kultúra időszakára keltezhető. 
Két hatalmas méretű (kb. 20 m hosszú), mély, szabály
talan alakú objektumot bontottunk ki. Előkerü lt több 
nagyobb méretű, kerek, méhkas alakú tárolóverem, 
valamint számos kisebb-nagyobb gödör. A bronzkori 
objektumok igen gazdag leletanyagot tartalmaztak, nagy 
mennyiségű, változatos, nagy arányban mészbetétes 
díszítésű kerámiatöredék mellett több kő- és bronzesz
köz darabja is eló'került. 

A feltárt objektumok fennmaradó része római kori: 
2 árok mellett 21 kisebb-nagyobb gödröt tártunk fel. 
Ezek is bő leletanyagot tartalmaztak. A kerámiatöredé
keken kívül több vastárgyat találtunk bennük. Néhány 
kisebb méretű, kerámiaanyag hiányában pontosan nen1 
datálható, de egyértelműen régészeti korú objektum is 
volt a területen. A déli út és a körforgalom nyomvonalá
ban körülbelül 3400 m 2 felületet nyitottunk meg, amely 
objektumokkal sűrűn fedett volt. Megállapítottuk, hogy 
a lelónely É-i és D-i irányban is folytatódik. 

A feltárás során és annak befejezése után is folya
matosan felügyeltük a terület más részein folyó n1un
kálatokat, ennek során, egy a feltáráshoz viszonylag 
közeli közmlíárokban római tüzelóberendezést tártunk 
fel. Késóbb, május 13-án, egy a korábban feltáráshoz , 
közeli, attól K-re lévő, E-D irányú útszakasz humuszo-
lása közben 6 őskori objektumot találtunk. Ezek közül 
4 bronzkori volt, egy a badeni kultúra időszakába tar
tozott, egy nem tartalmazott leletanyagot. , 

2. lh.: 2008. április 7-én a terület EK-i részén végzett 
vízvezetékárok ásása során a kotró két csontvázas sírt 
bolygatott meg. A további napokban összesen 7 közép
kori sírt tártunk fel. Több fülesgomb inellett egy vaskést 
és két patkót találtunk a sírokban. A sírok egymás köze
lében, nagyjából sorokba rendeződve helyezkedtek el. , 
A ten1ető EK-re folytatódhat. 

Munkatársak: Németh Péter Gergely régész, Balla 
Krisztián, Cserép Ta1nás, Gál Zoltán, Nyári Zsolt, Amb
rus Edit technikusok. 

MOLNÁR I STVÁN 

176. Kaposvár, Klebelsberg-kollégium 
(Somogy megye) Ró 
Kaposvár kisgáti városrészében a 2108/ 45 hrsz. telken 

lakóház alapárkainak kiásását felügyeltük. A telektó1 
délre lévő út nyom vonalában 2007-ben régészeti feltárás 
folyt, amelynek során őskori és római kori objektumok 
kerültek elő. 2008. június 25-én kezdték meg a földmun
kákat. Négy objektumot fedeztünk fel az alapárkokban, 
melyeket feltártunk és dokumentáltunk. Az objektumok 
római koriak voltak (Kr. u . 2-3. sz.), viszonylag nagyobb 
számú leletanyagot tartalmaztak, kapcsolatban álltak a 
lelónelyen korábban feltárt római teleppel. 

Munkatársak: Ambrus Edit, Gál Zoltán. 
MOLNÁR ISTVÁN 

177. Kaposvár, Somogyszobi vasút D-i oldala 
(Somogy megye) Á 
2008. november 17- 18-án régészeti felügyeletet láttunk 
el az új gázvezeték építéséhez kapcsolódóan. Két cso
portban, összesen 6 régészeti objektumot vizsgáltunk át, 
a leleteket összegyűjtöttük a gép által kitermelt földbó1. , 
Négy objektum Arpád-kori gödör volt, a két távolabbi 
objektum paticson kívül mást nem tartalmazott. Fel-, 
tártuk az 1. sz. objektum K-i felét, kevés Arpád-kori 
fazéktöredéket és néhány állatcsontot találtunk. 

Munkatársak: Ambrus Edit, Gál Zoltán és Nyári 
Zsolt. 

178. Karakó, Alsó-mező 

(Vas megye) Ő, Á, Kö 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

2008. november 7-én terepbejárást végeztünk a falu hatá
rában a község régészeti hatástanulmányához. Karakó D-i 
részén az Alsó-mező nevtí d(ílőrészen, a Marcal völgyének 
Ny-i magaspartjának széles platóján, friss szántott terüle
ten végeztük a régészeti terepbejárást. Négy - egymástól 
jól elkülöníthető lelónelyet tudtunk lokalizálni. 

1. lh.: A falu belterületéhez közel eső, jól körbehatá
rolható területen - még belterületi szántón - rengeteg , 
Arpád-kori és középkori kerán1iatöredéket találtunk 
(Hrsz.: 123-136). 

2. Zh.: A Marcal széles platóján késő középkori tele
pülésnyomot tudtunk lokalizálni. Nagy szán1ban közép
kori kerámiatöredékeket találtunk (Hrsz.: 090/ 9-10). 

3. lh.: A Marcal inagaspartjának széles platóján, egy 
nagyobb kiemelkedésen kerültek elő a leletek. Renge-, 
teg őskori, Arpád kori és középkori kerámiát találtunk, 
valan1int néhány pattintott kőeszközt és egy nagyobb, 
hólyagos bazaltból készült őrlőkő töredékét (Hrsz.: 
09017-8; 090/ 5). 

4. Zh.: A dűlő D-i részén, a falu határában egy na
gyobb kien1elkedés hátán őskori és középkori kerámia
töredéket, pattintott kőeszközöket és egy alsó őrló'kő 
töredékét találtuk (Hrsz.: 084/ 2; 084/ 5) . , 

A rengeteg Arpád-kori és középkori telepnyo1n jól 
igazodik az eddig már feltételezett kiszolgáló-telepek 
sorához, n1elyek a hajdani Marcal árterében egy kisebb 
n1agaslaton elhelyezkedő kisvárhoz kapcsolódtak. 
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A leleteket a Savaria Múzeumba szállítottuk. , 
Munkatársak: Kőszegi Adám, Szilasi Attila Botond 

régésztechnikusok és Mátyus Magdolna rajzoló. 
FARKAS CSILLA 

179. Karakó, Homok-dűlő 
// ~ 

(Vas megye) 0, A, Kö 
2008. november 12-én terepbejárást végeztünk a fent 
említett dűlóben, ahol két új lelóbelyet regisztráltunk. 

1. Zh. (Hrsz. : 01011): A lelóbely egy viszonylag nagy 
kiterjedésű dombháton fekszik, egy árkok által szabdalt, 
vizenyős területbó1 kiemelkedve, 350 m-re a Marcal 
folyótól, hozzávetó1egesen egy 150x140 m-es területen. 
A leletanyag kisebb mennyiségű középkori kerámia, 
mely telepnyomra utal. 

2. Zh. (Hrsz.: 01011; 265-270): Két árok közti kiemel
kedő területen fekszik, melyet kisebb fás ligetek övez
nek, a Marcal-folyótól mintegy 300 m-re. Kiterjedése , 
370x200 m. A leletanyag őskori, Arpád-kori, középkori 
kerámia, mely több periódusú megtelepedettségre utal. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Kelbert Krisz
tina régésztechnikusok, Kutasi Nikoletta adattáros, 
Mátyus Magdolna rajzoló. 

180. Kardoskút, Fehér-tó 
(Békés megye) Á, Sza 

FARKAS CSILLA 

2008. szeptember 13-án helyszíni szemlét végeztem az 
1943 óta ismert lelóbelyen, a Körös-Maros Nen1zeti Park 
területén (Kardoskút 5.). 

Minden évben van egy nap, amikor szárazabb idő
járás esetén a meder is járható: repedezett, hófehér a 
sziksótól. A Fics-ér és a Fehér-tó közötti úton befelé az út , 
felétó1 a tóig lehetett gyűjteni Arpád-kori edénytöredé-
keket, illetve azon a ponton, ahol az út egy derékszögben 
jobb kanyart vesz, ott szarmata kori edénytöredékeket is. 
Az említett kanyarnál egyébként egy magaslat is találha
tó, amely pusztai viszonylatban elég jelentősnek szá1nít. , 
Az általunk talált Arpád-kori edénytöredékek minden , 
bizonnyal a „félszigeten" kétszer is megásott Arpád-kori 
falu templomának és ten1etőjének telepobjektumaihoz 
köthetők. Nem lehet kétséges, hogy a lelóbely az egykori 
Apácaegyházához(?) tartozik. 

RÓZSA ZOLTÁN 

181. Kállósemjén határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza, Á 
2008 folyamán megelőző feltárást végeztünk a MOL 
stratégiai gázvezeték nyomvonalára eső lelóbelyeken. 

MOL 17. Zh. (Csalintos): Terepbejárás során 2007. 
április 10-én a gázvezeték nyomvonalán a 167 jelű 
gázvezetéket jelző tábla tövében, nem n1essze a fa-, , 
sortól találtuk a lelóbelyet. Az EENy-DDK-i gerincen 
gyűjtöttük a cserepeket. Talaja a 16. lelőhelyéhez ha-

sonló. Egy erdős résztó1 nyugatra fekszik egy kb. Ny
K-i dombvonulat közepe táján. A lelóbely kiterjedését 
310x270 m-re becsültük, amelybó1 a vezeték az előzetes 
felmérés alapján kb. 252 m-t érinthet. A leletek őskori 
településre utaltak. 

A humuszolást állandó felügyelet mellett végezték 
április 4- 7-én, amikor mintegy 10-15 objektum foltja 
jelentkezett. Az ásatást április 15-16-án végeztük el, 
11 objektumot bontottunk ki. Közülük 2 természetes 
jelenségnek bizonyult, 4 ismeretlen korú cölöplyuk, 
valamint 2, valószínűleg a kora bronzkorra datálható 
gödör. A leletanyag szegényes. 

MOL 18. Zh. (Sík-dűlő): A Péterhalomról Kislétára 
vezető n1ŰÚt mellett, ahol az eléggé élesen kanyarodik 
és metszi a gázvezetéket, egy dűlőút indul egy erdős 
rész déli szélén Ny felé. A lelóbely a műút és a dűlőút 
által bezárt sarokban indul. Itt egy alacsony, hosszan 
elterülő domb húzódik, mely a dlflő közepe felé erősen 
kiszélesedik. A lelóbely a műút másik oldalára nem 
nyúlik át - ott a domb erősen lebukik és mély, mocsa
ras rész van. Nem kedvező megfigyelési körülmények 
mellett egy kisebb fel tárcsázott dombon terepjárás során 
2007. április 10-én, a Baromlaki-folyás DNy-i partján, a 
folyás irányába eső oldalon találtunk leleteket a sötét ta
lajban. A lelóbely kiterjedését 415x300 m-re becsültük, 
amelybó1 a vezeték az előzetes felmérés alapján kb. 328 , 
m-t érinthet. A leletek őskori, császárkori és Arpád-kori 
településre utaltak. 

A lelóbelyet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat március 17-én adta át. A humuszolást állandó 
felügyelet n1ellett kezdtük március 14-én. A feltárást 
március 25-én Nagy Márta vezetésével kezdtük el. 

MOL 19. Zh. (Két-Erdő közti-dűlő déli rész): T e-, 
repbejárás során 2007. április 10-én két kisebb E-D-i , 
dombháton a Baromlaki-folyás EK-i partján leleteket 
találtunk a sárga, laza homokos talajban. A 21. és a 19. 
lelóbely ugyanannak a lelóbelynek egy fasorral és úttal 
kettévágott két fele. A lelóbely kiterjedését 460x280 
m-re becsültük, an1elybó1 a vezeték az előzetes felmérés 
alapján kb. 296 m-t érinthet. A leletek őskori és közép
kori településre utaltak. A humuszolás után az egyik 
házfoltban III. Béla érmet találtunk. 

A lelóbelyet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat n1árcius 17-én adta át. A humuszolást állandó 
felügyelet mellett kezdtük március 14-én. A feltárást 
április 2-án Jakab Attila vezetésével kezdtük el. 

MOL 20. Zh. (Két-Erdő közti-dűlő keleti rész) : 2007. 
április 12-én terepjárás során találtuk a lelóbelyet, mely 
egy fasor által kettévágott: alacsony kerek domb. Rajta 
áll a MOL-vezeték 15. számmal ellátott táblája. Talaja 
sárga, laza homok. Közepes intenzitású településre utaló ,, , 
cserepeket gyűjtöttünk. Oskori (rézkor?) és Arpád-kori 
településekre utaló nyomokat figyeltünk meg. A lelóbely 
kiterjedését 300x240 m-re becsültük, amelybó1 a veze
ték az előzetes feln1érés alapján kb. 209 m-t érinthet. 
A humuszolás előtti detektoros keresés során egy római 
(Marcus Aurelius) ezüstdenart találtunk. 
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A lelóbelyet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat március 17-én adta át. A humuszolást állandó 
felügyelet mellett végezték inárcius 14-én és 27-28-
án. A feltárást április 2-án Scholtz Róbert vezetésével 
kezdtük el. A leló'hely DNy-i irányban hosszabbnak 
bizonyult, mint a terepjárás alapján gondoltuk. Ezen 
a szakaszon a lelóbely összeér a 21 . lelóbellyel. Azaz a 
19„ 20. és 21. szá1n egyazon leló'hely. 

MOL 21. Zh. (Két-Erdő közti-dűlő déli rész): Terepbe
járás során 2007. április 10-én az igen rossz megfigyelési , 
körülmények ellenére a két kisebb E-D-i dombháton a , 
Baron1laki-folyás EK-i partján leleteket találtunk a sárga, 
laza homokos talajban. A 21. és a 19. lelóbely ugyanan
nak a leló'helynek egy fasorral és úttal kettévágott két 
fele. A leló'hely kiterjedését 460x280 m-re becsültük, 
amelybó1 a MOL vezeték az előzetes felmérés alapján 
kb. 296 m-t érinthet. A leletek őskori és középkori te
lepülésre utaltak. 

A humuszolás után az egyik házfoltban III. Béla 
érmet találtunk. A lelóbelyet a Kulturális Örökségvédel
mi Szakszolgálat március 17-én adta át. A hun1uszolást 
állandó felügyelet mellett végezték március 14-18-án. 

MOL 46. Zh. (Nagylapostól északra): A 2007. június 
8-i terepjárás során a nagylaposi kifli alakban húzódó , 
mocsaras, nádas, vizes, mély területet E-ról tudtuk meg-, 
kerülni. A mocsaras rész EK-i peren1én egy nagyjából , 
E-D-i alacsonyabb dombháton húzódik a leló'hely, ott, 
ahol a mocsarat a vezeték átszeli. Ezen a dombon, a 
sárgásszürke homokban, a kukoricásban találtuk az első , 
néhány őskori cserepet. Az alacsonyabb dombtól EK-re a 
terület emelkedik, ott egy nlagasabb, ugyanolyan talajú 
rész következett. Ennek a do1nbnak a Ny-i lejtőjén is 
gyűjtöttünk pár apró őskori töredéket. A leló'hely kiter
jedését 565x275 m-re becsültük, amelybó1 a vezeték az 
előzetes felmérés alapján kb. 300 m-t érinthet. A leletek 
őskori (bronzkori?) településre utaltak. 

A területet a Kulturális Orökségvédelmi Szakszolgá
lat április 1-jén adta át. A humuszolás előtti detektoros 
keresés során bronztöredékeket, bronzcsat töredékét 
és egy római bronzpénzt találtunk. A hun1uszolást fel
ügyelet inellett végeztük április 1-3. között. Az ásatást 
Jakab Attila kezdte április 16-án. 

MOL 47. Zh. (Nagylapostól délre): 2007. június 8-án 
terepjárás során azonosítottuk a lelóbelyet. Egy mély, 
vizes mélyedéstó1 D-re fekvő kerekded n1agaslaton, sárga , 
homokban, a térdig érő kukoricában kevés Arpád-kori 
cserepet és vassalakot találtunk. A nyomvonaltól mint
egy 100 m-re fekszik. A humuszolást állandó felügyelet 
mellett végeztük április 1-jén. A feltárást Scholtz Róbert 
és Mester Andrea vezetésével kezdtük el. 

Munkatársak: Bacskai István, Bocz Péter. 
IsTv ÁNOVITS EszTER 

182. Kálmáncsa, Kossuth utca mögött 
(Somogy megye) Kö 
2008. február 28-án terepbejárást végzetünk a település 

belterületén. A Rózsás Márton által 1988-ban bejárt 3 
leló'helyet jártuk be a Kossuth utca n1ögötti n1agasparton 
és pontosítottuk (RRM A, 84.). Az egykori mezőgazda

sági telep felé vezető műúttól D-re, nagy kiterjedésű 
területen nagyon sok középkori kerámiatöredéket, 
vasolvasztásra utaló olvadékot, vassalakot, kőtöredéket 
gyűjtöttünk. Több helyen állatcsontokat és kőtöredéke
ket is meg lehetett figyelni. Közvetlenül az út mellett 
építési törn1elék, majd átégett, paticsos foltok voltak. 
Az elóobi valószín{íleg, az utóbbi biztosan jelenkori. , 
A leló'hely az úttól E-ra is folytatódik, sőt a Kossuth , 
utca ENy-i részét követő kertekben is megfigyelhető. 
Mivel ezek egy része zártkert, itt a bejárást már nem 
folytattuk. A leletanyagot egybegyűjtöttük, a legtöbb az 
említett m{íúttól D-re került elő. A bejárás alapján az 
1988-ban lokalizált 3 lelóbely összefügg, gyakorlatilag a 
jelenlegi település központi része egy nagy kiterjedésű 
középkori lelóbelyre épült. Szóbeli adattal rendelkezünk 
arra nézve, hogy a lelóbelyen korábban rón1ai érméket is 
találtak, a n1ai bejárás során a római korra utaló adatokat 
nem tudtunk gyűjteni. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 
NÉMETH PÉTER GERGELY 

183. Kálmánháza, Pápai-tanya 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 1 
2008. október 10-én helyi lakos bejelentést tett a mú
zeu1nba, hogy a község határában tárcsázás közben 
embercsontok kerültek elő. Október 13-án a helyszínen , 
inegállapítottuk, hogy a csontok egy E-D-i irányú fasor 
(egykor dűlőút) Ny-i partfalában kerültek elő. A ineg
n1aradt nyomok alapján a sír Ny-K tájolású volt. A terü
leten több helyen is úgy tűnt, hogy további beásások 
- valószínííleg sí rok - vannak, a frissen tárcsázott föld 
azonban nem volt alkalmas alaposabb megfigyelésre. 
A fasorban a felszínhez közel néhány tégladarab is elő
került, köztük egy túlégetett is. A lelóbelyen pontosabb 
kormeghatározást segítő leletanyag ne1n került elő. 

Amennyiben a téglák és a sír(ok) egy templom körüli 
temetőhöz tartoznak, akkor Né1neth Péter vélen1énye 
szerint azok a középkori Szunyor falu templon1ával 
azonosíthatóak. A kérdést azonban csak ásatással le
hetne eldönteni. 

Munkatársak: Nén1eth Péter régész, Bocz Péter 
technikus. 

1 8Li. Kántorjánosi, Homoki II. forduló 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B 

JAKAB ATTILA 

2008. szepten1ber 17-19. között ásatást végeztünk a 
címben jelzett helyen (MOL 53. lh.), n1ely a MOL veze
ték gázárkának kiásásakor vált ismertté. A területen 7 
bronzkori gödröt tártunk fel, de a szelvényben több he
lyen is került elő szórvány kerá1nia objektun1ok nélkül. 

JAKAB ATTILA 
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185. Kántorjánosi határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) R, B, LT, Sza, Kö, 1 
2008 folyan1án megelőző feltárást végeztünk a MOL 
stratégiai gázvezeték nyomvonalára eső lelóbelyeken. 
MOL 27. lh. (Sze1fás niajortól nyugatra): 2007. április 
16-án végzett terepjárásunk során találtuk a lelóbelyet, 
melyet egy igen elöregedett gyümölcsöstó1 Ny-ra futó 
dűlőút vágott át. A dűlőút egy erdős részt ért el, amelyet 
keresztülszelt a vezeték. A lelóbelyen áll a MOL-vezeték 
116. sz. táblája. A lelóbely inkább a magas, sárgásbarna 
homokos don1b déli lejtője lehet. Cserepeket elsősorban , 
az úttól Ny-ra gy{íjtöttünk. Nagyjából E-D-i alacsony 
dombháton, a fekete szántott talajban találtunk lele
teket. A lelónely kiterjedését 150x190 m-re becsültük, 
amelybó1 a vezeték az előzetes felmérés alapján kb. 339 „ 
m-t érint. Oskori és középkori településekre utaló nyo-
1nokat találtunk. A humuszolás előtti detektoros keresés 
során 3 db kisebb bronzlemezkét találtunk. A lelónelyet 
a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat május 9-én 
adta át. A humuszolást felügyelet mellett április 21-22-
én végezték, n1integy 15-16 objektumfolt jelentkezett. 

MOL 28. Zh. (Homoki-dűlő és Hetei-tag leözött): 2007. 
április 16-án végzett terepjárásunk során a Kántorjáno-, 
siból ENy-ra kivezető út mellett találtuk a lelóbelyet. 
A dűlőút egy alacsony, szélesen elterülő dombot vág át. , 
Az út közelében lévő dombháttól EK-re egy mélyedés 
húzódik, majd a vezeték nyomvonala egy újabb ma
gaslatra fut föl, de azon már nem találtunk leleteket. 
A topográfiát figyelembe véve nem zárható ki, hogy 
kissé átnyúlik a lelóbely a dűlőút Ny-i felére is. Az É-D-i 
homokhát egykori település lehetett. A lelónely kiter
jedését 390x240 m-re becsültük, amelybó1 a vezeték az 
előzetes felmérés alapján kb. 355 m-t érint. Középkori 
településre utaló leleteket gyűjtöttünk. A humuszolás 
előtti detektoros keresés során kisebb bronzlen1ezkét 
és ólomdarabot találtunk. A lelóbelyet a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat május 9-én adta át. A hu-
1nuszolást felügyelet inellett április 15-16-án végeztük. 
Cserepet ennek során nem találtunk, de 6-7 gyanús 
elszíneződést igen. 

MOL 38. lh. (Homoki-díílő K): 1993-ban az M3 au
tópálya építéséhez végzett előkészítő munkák idején, 
terepjárás során az őszi vetésben helyenként foltok
ban rengeteg cserepet találtunk, sőt olykor a szántás 
sávjában is sűrűsödött az anyag, vagyis a neolit, kelta, 
császárkori(?) és középkori telep(ek) felső rétegét már 
szántották. (Akkor 52. sz. lelóbely néven regisztráltuk.) 
Több magas sárga homokos dombháton húzódik végig a , 
lelóbely. A dűlő E-i felén volt több cserép, fó1eg rézkori, 
bronzkori, kelta és császárkori(?) anyag; D-i részén in
kább őskori és császárkori leleteket gyűjtöttünk.25 

A lelóbely kiterjedését 535x320 m-re becsültük, 
amelyből a vezeték az előzetes felmérés alapján kb. 

25 JAM Adattár 2002.28-30. és 2006.24.; JAM Régészeti Gyűjten1ény 
9J68.1-9J70.9., 2006.559.1-29„ 2006.560.1-28„ 2006.674.1-25. 

266 m-t érint. A humuszolást felügyelet mellett végeztük 
április 16-18-án, melynek során 5-6 bizonytalan foltot 
figyeltünk meg. 

Munkatársak: Bacskai István, Bakos János. 

186. Kecskemét, Mercedes RL 1 3 
(Bács-Kiskun megye) Sza 

I STV ÁNOVITS ESZTER 

2008. november 11. és december 19. között végeztük 
a megelőző feltárást a terepbejárások alapján 2790 m2 

alapterületűnek jelölt lelóbelyen. A szarmata lelónely , 
egy jól körülhatárolható ENy-DK irányú dombháton 
helyezkedett el. A kijelölt terület humuszolása után 
kiderült, hogy a lelóbely valószínűleg D-i irányban, 
a domb gerincén tovább folytatódik. A D-i irányban 
húzott kutatóárkokban előkerült objektumok alapján a 
kijelölt szelvényünk szélességében, kb. még 100 m hosz
szan, D-i irányban folytattuk a humuszolást. A lelóbely 
D-i és K-i részén újabb kutatóárkokat húzva határoltuk , 
be a lelóbely széleit, a terület E-i és Ny-i részén a szel-
vényen belül annyira gyérültek az objektumok, hogy 
nem volt szükség kutatóárkok húzására. A feltárt terület 
összesen 12 275 m2, melyen 137 objektum került elő. 
Ezek túlnyomó többsége szarmata korú, az objektumok
ból előkerült kerámia alapján az Kr. u. 1-2. századra 
keltezhető, továbbá 6 gödör újkori. 

A 137 objektumból 2 ház, 9 árok, 5 kemence, 1 kút, 
117 gödör és 3 cölöphely volt. Többségük különböző 
méretű, általában méhkas alakú tárológödör. A telepü
lésen eló'került árkok általában keskeny, sekély árkok, 
illetve árokszakaszok voltak. A lelóbely D-i részén 
elhelyezkedő 111„ 113., 114., 115., 130. és 131. sz. 
árokszakaszok egy négyzet alakú területet fogtak közre, 
melyen belül szarmata korú gödrök és külső kemencék 
helyezkedtek el. A külső kemencék közül kettőnek volt 
kerámiával kirakva a platnija alatt. A 14. ház két kemen
céje közül az egyikben volt a platni alatt kerámiaréteg. 

Az objektumokból szarmata településhez képest 
kevés leletanyag került elő, ezek többsége kerámia volt. 
Viszonylag sok állatcsont is előkerült, ezenkívül előfor
dult patics és néhány fémtárgy is. A kerámiaanyagban 
kb. fele-fele arányban fordult elő a szürke színű finom
kerámia és a kézzel formált, durva házikerámia. Néhány 
gödörbó1 terra sigillata töredékek is eló'kerültek. A 14. sz. 
kemencés házból egy bronzfibula, a 87. sz. gödörbó1 egy 
bronzkarperec, a 30. sz. gödörbó1 egy majdnem teljesen 
ép házi készítésű fazék került elő. 

A feltárt lelóbely területileg jól behatárolható, 1-2. 
századi szarmata, viszonylag kisn1éretű telep, melyet 
valószínűleg rövid ideig használtak. Erre utal az a tény, 
hogy az objektumok viszonylag gyéren helyezkedtek 
el és köztük csak nagyon kis számban fordult elő szu-

, ' , 
perpoz1c10. 

L ANTOS ANDREA 
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187. Kemenespálfa, Zsombékos 
(Vas megye) R, L T, Ró, Á? 
2008. szepten1ber 29. és noven1ber 6. között végeztünk 
régészeti kutatást a lelónelyen. 

A terület Vas megye K-i határán, a Marcal folyó bal 
partján található, Kemenespálfa határában, de Boba 
feló1 könnyebben megközelíthető. Egy zsombékos. 
tőzeges lápos terület kissé kiemelkedő platószerű partján 
több kultúra népei is megtelepedtek. Feltehetően ez az 
alacsonyabban fekvő terület a Marcal árteréhez tartozik, 
de ma már két mesterséges csatornát is kiépítettek rajta. 
A lelónely részben a tőzegláp szélére volt kijelölve, de 
itt csak egy feltehetően a folyó egykori hordalékréte
gében, h atározott objektumhoz nem köthető római kori 
leletanyag került elő. . , 

A lelónely NyENy felé folytatódik. A 6586 m2 meg-
nyitott felületen összesen 91 régészeti jelenséget, három 
korszak településének nyomait találtuk meg. A ma fás
ligetes területen és a terület D-i végében néhány őskori 
gödör került elő, az elsődleges megfigyelések alapján 
késő rézkoriak. A terület Ny-i szélén a kisajátított rész 
középső területén kelta település nyomai kerültek elő. 
Feltehetően a földbányászás is ezt a két települést 
érintette j elentősebben. Két ház, néhány nagyobb és 
több kisebb gödör jelentette a vaskori település nyo
mait. Fó1eg kerámia és állatcsont, néhány orsógomb, két 
bronztű került elő. 

A másik megtelepedési periódus a 9-11. századra 
tehető. A leletanyag tisztítása és feldolgozása után pon
tosítható lesz a korszak, ezért egyelőre a kora középkori 
meghatározást használom. Egy kőkemencés házat, és 
több, a szántással bolygatott tüzelésre, t(ízhelyre utaló 
bazaltkövekbó1 álló halmot figyeltünk n1eg. Emellett 
tárolóvermek kerültek elő, melyeket az omlékony ho
mokos, sóderes altalaj miatt kisároztak, illetve néhány 
gödörben elszenesedett famaradványokat figyeltünk 
n1eg, tehát valamiféle egyéb tárolószerkezetet is hasz
náltak. Az objektumok nagy része meghatározhatatlan 
funkciójú gödör, vagy cölöphely. A leletanyag nagy része 
kerámia, állatcsont, de több csonteszközt, néhány vas
tárgyat, csiszoló-, malomkövet és esetleg tűzcsiholásra 

használt kovát is találtunk. 
A jelenségek D felé ritkultak. A települések egy egy

kori vízjárta területbó1 kie1nelkedő magasabb térszínen 
terültek el. Mindhárom korszak településjelenségei Ny felé 
tovább folytatódtak, valószínűleg a vasúton túl is. A feltárt , 
terület ENy-i szomszédságában egy kisebb kiemelkedés, 
talán a kora középkori település fontos része lehetett. , 

Munkatársak: Kelbert Krisztina, Kőszegi Adám 
régésztechnikusok. 

FARKAS CSILLA 

188. Kéthely határa 
// "" _,. 

(Somogy megye) 0 , R, B, LT, Ró, A, Kö, Kk, U 
A Marcali-Lókpuszta és Balatonújlak közötti gázvezeték 
fektetése közben, 2008. június 2. és július 22. között vég-

zett régészeti felügyelet során több régészeti lelőhelyet 
azonosítottunk, illetve kisebb leletmentést végzetünk. 
A lelónelyek a Marcali-Balatonújlak közti műút és a 
Sári-csatorna között találhatók. A gázárok által érintett 
lelónelyeknél az árok egyik oldalára eső objektumokat 
tártuk fel, a karfási kivételévvel, ennek köszönhető, 
hogy innen származik a legtöbb leletanyag. A lelónelyek 
kiterjedését a magas gabona miatt csak bizonytalanul 
lehetett meghatározni. , 

Bodai nyugati szántó: Kéthely E-i részén , a Bala-, 
tonújlakra vezető műúttól K-re, egy erdősávtól E-ra 
régészeti lelónelyet azonosítottunk, melyet a gázárok 
nem érintett. Az eló'került leletek az őskorba, a római 
korba, a középkorba és az újkorba tartoznak. 

Felső-mező-dűlő: A gázárokban, a balatonújlaki út 
Ny-i oldalán, a Felső-mező-dűlóben két badeni edény
töredéket találtunk. Nem találtunk objektumot, az 
edénytöredékek szórványnak minősíthetők. 

Karfás: A Somogyszentpálra vezető műút és a K-Ny 
irányú vízfolyás között, egy kisebb domb Ny-i oldalán 
került elő a lelónely. A gázárok két oldalán 40 régészeti 
objektumot tártunk fel június 6-12. között. A települési 
objektumok a középső rézkorba, a késő bronzkorba (ur
namezős kultúra) és a kelta korba tartoztak, néhány gö
dör kormeghatározása bizonytalan. Kisebb, bizonytalan 
funkciójú objektumok mellett tárológödröket találtunk, 
a kelta korból egy viszonylag gazdagabb leletanyaggal 
rendelkező gödörházat is. Az épületben kerán1ialele
tek mellett több vastárgy és töredékes bronzfibula is 
eló'került. 

Nyulas-kert: Egy kisebb fás-l igetes résztől K-re, 
alacsony kukoricásban sok késő középkori-újkori ke
rán1iatöredéket gyűjtöttünk. A gázárokban régészeti 
objektum nem volt megfigyelhető. 

Papp-rét: A Kéthely központjából K-re kivezető út , 
és egy E-ra lévő mély árok között, kevés késő középko-
ri-újkori kerámiatöredéket gyűjtöttünk a gázárok K-i 
oldaláról. A gázárokban régészeti objektum nen1 volt 
megfigyelhető. A gázárok itt gyepes, nem művelt terü
leten haladt, ezért a lelónelyet pontosan meghatározni 
nem lehetett. 

Sári-dűlő: Egy K-Ny irányú facsoport két oldalán 
került elő a lelónely (Sári-dűlő I.) . A gázárokban régé
szeti objektum nem volt megfigyelhető. A lelónely K-i 
és Ny-i szélét csak hozzávetó1eges pontossággal lehetett , 
bejárni. Az I. lelónelytó1 E-ra kevés kerámiatöredék 
került elő (Sári-dűlő II.). A június 13-án végzett bejárás 
a két lelónely viszonyát és kiterjedését tisztázta, ez alap
ján a két lelónely összefügg. A korábban I. lelőhelynek 
nevezett (déli) rész az intenzívebb. 

Szedres-dú'lő: Osszesen 4, a badeni kultúra időszakára 
keltezhető gödröt találtunk. Mivel a gázvezeték környe
zete ne1n volt bejárható, a lelónely Ny-K-i irányú kiter
jedése nen1 volt pontosan meghatározható, de mindkét 
irányba folytatódhat. , 

Szilos: Kéthely E-i szélén, Balatonújlak déli házai 
alatt, az erdőig húzódó, nagy kiterjedésű régészeti lelő-
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helyet azonosítottunk, melyet a gázárok nem érintett. 
A lelónelytó1 D-re, a gázárokból egy nagyobb őskori 
(badeni kultúra) edénytöredék került elő. A gázárokban 
régészeti objektumot nem láttunk. A lelónely D-i részén 
intenzív volt a leletek előfordulása egy kb. 30 m-es 
sugarú körben. Az intenzív rész D-i végénél nagyobb 
római teguladarab is előkerült. A lelónely DK-i szélén 
nagyobb őskori őrlőkőtöredéket találtunk. Az őskori és 
római kori leletek mellett középkori és újkori kerámia
töredékek is előkerültek. 

Téglagyári-dűlő: Az egykori Téglagyártó! K-re, a 
gázárok Ny-i oldalán 15 régészeti objektumot tártunk 
fel. A települési objektumok a dunántúli vonaldíszes 
kultúra, a lengyeli kultúra időszakába és a kelta korba 
tartoztak. A meghatározható funkciójú objektumok nagy 
része tárológödör volt, a kelta korból egy edényégető 
kemence is előkerült. A lelónelyet Ny-ról egy földút, 
K-ró1 fás-ligetes és mocsaras terület szegélyezi, ezért 
a lelónely K-i és Ny-i kiterjedését nem tudtuk megha
tározni. A lelónely valószínűleg a Téglagyár lelónely 
(RRM Régészeti Adattár III/11/13-16.) K-i szélét jelenti. 

Munkatársak: Ambrus Edit, Balla Krisztián, Cserép 
Tamás, Gál Zoltán, és Nyári Zsolt. 

MOLNÁR ISTVÁN - NÉMETH PÉTER GERGELY 

189. Kisdorog, Hegyiszántók-dű lő 

(Tolna megye) Ő, B 
2008. augusztus-szeptemberben régészeti szakfelügye
letet végeztünk az optikai kábel nyomvonalának föld
munkáinál Kisdorog Ny-i határában, a Kisdorog-Bony
hádvarasdi út Ny-i oldalán. A 12+143 km-szelvénytó1 a 
nyomvonal ismert régészeti lelónely területére lépett 
be. Ezen a területen a 12+250 km-szelvényig munka 
nem folyt, ettó1 kezdve Bonyhádvarasdig azonban, a 
12+000 km-szelvényig nyitva volt a közműárok, amely
nek falában őskori és római kori leletek illetve égetett, 
omladékos rétegek voltak láthatók. Egyértelműen az 
ismert és nyilvántartott régészeti lelónely területébe ás
ták az árkot. A következő alkalommal a Kisdorog-Tevel 
közötti út mentén futó kábelárok bejárásával próbáltuk 
lehatárolni az érintett régészeti lelőhelyek területét. 
A Kisdorogi út D-i oldalán álló kereszttó1 Tevel irányába, , 
az út E-i oldalán futó nyomvonalban mintegy 150 m 
hosszan voltak megfigyelhetők szórványos régészeti 
korú (őskori) telepjelenségek. A kereszttó1 K-re Kisdorog 
felé az út D-i oldalán futott a nyomvonal, itt az árokban, 
illetve a kidobott földben mintegy 300 m hosszan voltak 
megfigyelhetők őskori (bronzkori?) edénytöredékek, 
égett tapasztásdarabok és néhány tegulatöredék is. 

190. Kisdorog, Ódánypuszta 
(Tolna megye) Kö , 

SZABÓ GÉZA 

Odány középkori templo1nát az 1780-as évek elején 
készült katonai felmérés még feltüntette; a nagyjából 

ugyanott álló 19. századi ódányi kápolna állítólag kö
zépkori alapokon létesült. 2008. április 11-i terepbejá
rásomon megállapítottam, hogy a Ny-K tájolású épület 
elhelyezkedése megfelel egy középkori temploménak. , 
Nyugati és E-i felén, tó1e 5-10 m-re helyenként kb. 1 m 
mély, ismeretlen korú árok nyomai látszódtak. Az épület 
körül fekvő fiatal erdóben és erdőirtásban több közép
kori cserepet figyeltem meg. A falu pontos kiterjedése 
az erdő miatt nem állapítható meg. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

191. Kisfalud, Ódor-dű lő 
„ ~ 

(Győr-Moson-Sopron megye) 0, V, A, Kk 
2008. decemberben terepbejárást végeztem a tervezett 
kavicsbánya telkén, amely mellett már hosszabb ideje fo
lyik kavicskitermelés. A régi bányatelket a közelmúltban 
bővítették ki, és jelenleg újabb bővítést terveznek, ennek 
során kiterjedése meghaladja a 42 hektárt. A meglévő , 
és a tervezett bányaterületen végighúzódó ENy-DK-i 
irányú dombvonulaton korábban több ízben kerültek 
elő őskori és középkori leletek. A dombvonulat több , 
lelónelynéven szerepel a szakanyagokban: Odor-dűlő, 
Sebó'kház-dűlő, Tormás-domb. Bizonyosra vehető, hogy 
már a korábbi bányaművelés folyamán is károsítottak 
régészeti értékeket. 

A jelenleg már bánya teleknek minősülő· területen 
folyamatban vannak az előkészítő földmunkák: a te
rületró1 leszedték a humuszréteget (vagy annak egy 
részét), és a humuszt a telek szélén deponálták. Elsőként 
a tervezett (földmunkákkal még nem érintett) bánya
telek területét, valamint az attól D-re, K-re és Ny-ra 
eső területsávokat jártam be. A már említett markáns 
dombvonulat teljes felszínén jelentkeztek edénytö
redékek. A DK-i kimagasodó részén nagy számban 
kerültek elő őskori kerámiatöredékek, ugyanitt égett 
foltok és kisebb-nagyobb paticsdarabok (kiszántott 
tűzhelymaradványok?) jelentkeztek. Megjegyzendő, a 
topográfiai térkép alapján arra lehet következtetni, hogy 
a dombtetőn korábban homokot bányásztak (kisebb 
homokvételi gödröket nyitottak). Az őskori telepnyom , , 
E felé egészen a dombvonulat E-i kimagasodásáig, az ún. 
Tormás-dombig kiterjed. A Tormás-domb csúcsán még 
előkerült néhány elszórt őskori cserép, ugyanitt egy ko
vakődarabot is találtam, de a leletanyag nagyobb részét 
itt már középkori (13-14. sz.) edénytöredékek tették ki. 
A középkori leletek (zömmel fazék- és cserépbogrács
töredékek) legnagyobb intenzitással a Tormás-dombtól , , 
E-ra, illetve ENy-ra két kisebb foltban jelentkeztek. Az 
intenzív foltok területén paticsdarabok, egy vasolvadék 
és egy ismeretlen rendeltetésű vastárgy, valamint újkori 
cserepek is kerültek elő. 

A tervezett bányatelek Ny-i szélét egy vizesárok és 
egy mellette haladó földút jelentette. Keskeny sávban 
bejárta1n a csatorna túloldalát is. Elszórtan itt is került , 
elő néhány Arpád-kori cserépdarab. A Tormás-dombtól 
D-re, a csatorna K-i - fejlesztési területre eső - oldalán 
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szórványosan szintén jelentkezett középkori leletanyag, 
a leletek kisebb foltban itt is sűrűsödni kezdtek. 

A terepbejárás folyamán átvizsgáltam az en1lített 
humuszdepók mindkét oldalát. A bányatelek D-i, illetve 
Ny-i oldalán lévő hosszanti földhányáson nagy mennyi
ségben találtam őskori edénytöredékeket és rengeteg 
paticsdarabot. A néhány fekete, illetve sötétszürke 
polírozott felületű töredék alapján a leletanyag (vagy 
annak egy része) a Hallstatt-kultúrába sorolható. Fel
tételezhető, hogy a korábban a felszínen, a szántásban 
talált leletek egy része is kora vaskori. A kerámia zömét 
nagyobb hombárszerű edények durván kidolgozott, he
lyenként tenyérnyi nagyságú oldal-, és peremtöredékei 
tették ki. 

A humuszdepó egy részén (kb. 20 méteres szaka
szon) szétrombolt ház-, illetve tűzhelymaradványokat 
észleltem: nagyobb foltokban égett.földet, nagy mennyi
ségű paticstöredéket, kiégett áglenyomatos tapasztás
darabokat, vastag platnitöredékeket, (őrlő?)kődarabot. 
A tapasztaltak alapján egy vagy több egymáshoz közeli, 
felmenő falú (?) ház, és hozzá tartozó agyagkemencék 
maradványait pusztították el a munkagépek. A bánya
telek belső, lehumuszolt területét nem lehetett átvizs
gálni, inivel a felszínt vékony kavicsréteggel takarták be. 
Feltételezhető, hogy még nem teljesen pusztították el 
a lelónelyet, a régészeti objektumok mélyebb, altalajba 
mélyedő részei még jórészt bolygatatlanok lehetnek. 
A további földmunkák, illetve a kavicsbányászat a 
még megmaradt régészeti értékek teljes pusztulását , , 
okozhatják! A bányatelek E-i, EK-i részén deponált 
földhányásokon régészeti jelenséget nem tapasztaltam. 
Ugyanitt a felszínen sem kerültek elő régészeti leletek. 

192. Kisgyalán, régi temető 
(Somogy megye) Kö 

TAKÁCS KÁROLY 

A középkori Gyalán templomának romjait Rómer Fló
ris az 1860-as években még látta a falun kívüli „puszta 
te1netóoen». A falutól D-re fekvő erdőfoltot néhány 
évtizede még feltüntették a térképek, mára azonban 
szántóföld a helye. Az igen sűrű és nagy kiterjedésű tég-, 
la- és kőtörmelék az egykori erdőfolt közepén, ENy-DK 
irányban kb. 40x30 m-es területen jelentkezett 2008. 
március 17-i terepbejárásomon. A felszínen heverő tör-
1nelék mennyiségéhez képest embercsont csak elvétve 
fordult elő. A templom környékén csak néhány közép
kori cserepet találtam, a falu valószínűleg a templomtól 
K-re, a patak Ny-i felén helyezkedik el. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

193. Kiskunfélegyháza-Ferencszá llás, Fábián-tanya 
(Bács-Kiskun megye) 1 
A 2008. július 15-22. között végzett megelőző feltáráson 
összesen 404 m2-t kutattunk a gázvezeték nyon1vonalára 
eső lelónelyen (MOL KKF 11.) . A gépi humuszolást ré-

gészeti megfigyelés nélkül végezték, a feltárást nagyon 
egyenetlen, sok esetben túlszedett felszínen végeztük. 
Többször a szelvényfalon kirajzolódó n1etszetek alapján 
rögzítettük az elhordott objektumokat. Összesen 9 ob
jektumot tártunk fel, ebbó1 5 árok volt, 4 pedig gödör. 
Az árkok keresztben szelték át a szelvényt, funkciój uk 
kérdéses. Egy több osztású árok esetében feltételezhető, 
hogy kerítő árok lehetett. A feltárt objektumokból 
leletanyag nem került elő. A terepbejárás során talált 
egyetlen kerámia alapján a lelónely kora pontosan nem 
dönthető el. , 

Munkatársak: Guttyán Attiláné, Gera Agnes régész-
technikusok. , 

SOMOGYVÁRI AGNES 

194. Kiskunfélegyháza, Póth Sándor-tanya 
(Bács-Kiskun megye) Sza, Á 
2008. július 16. és augusztus 13. között megelőző feltá
rást végeztünk a gázvezeték nyomvonalának MOL KKF 
9. jelű lelónelyén, 570 m hosszan. Az objektumokból 
előkerült leletanyag feltűnő szegénységet mutatott. , 

Mind a szarmata időszakban, mind az Arpád-korban 
nagyon laza szerkezetű településrészletekkel, a telepü
lések perifériájával számolhatunk a lelónelynek az álta
lunk feltárt részén. Leginkább állattartást valószínűsítő 
árokrendszerek és kutak jellemezték mindkét időszakot. 

195. Kiskunfélegyháza, Selymes 
(Bács-Kiskun megye) B, Sza, 1 

ROSTA SZABOLCS 

2008 folyamán kerékpárút építését megelőző régészeti 
feltárásokat végeztem az alábbi lelónelyeken. 

Felföldi-tanya: Március 25-31. között a Kiskunfél
egyházára D-ró1 bevezető 5. sz. főút Ny-i oldalán, a 
115+470-115+540 km-szelvények között dolgoztunk. 
A feltárást megelőző terepbejárás alkalmával az itt elte
rülő kisebb kiemelkedés D-i lejtőjén gyér - feltehetően 

népvándorlás kori - leletanyagot gyűjtöttek. A nyo1nvo
nal 16 objektumot érintett mintegy 515 m2-nyi területen. 
Ezek közül 4 biztosan újkori volt a beló1ük előkerült 
kerámiaanyag alapján, míg az összes többi ismeretlen 
korú maradt, értékelhető leletanyag hiányában. Ezek 
közül háromnak minden kétséget kizáróan régészeti 
korú betöltése volt. A telepjelenségek közül 7 gödör, 5 
árok és 4 cölöphely volt. 

Görög-tanya: Május 5-23. között dolgoztunk a 
kerékpárút 115+740-116+000 km-szelvényei között. 
A terepbejárás alkalmával az itt elterülő, a környezetébó1 , 
enyhén kiemelkedő ENy-DK irányú dombvonulaton 
nagy mennyiségű szarmata leletanyagot gyűjtöttek. A ke
rékpárút nyo1nvonala 95 objektun1ot érintett, mintegy 
1063 m2-nyi területen. Az objektumok közül 5 épület, 8 
árok vagy árokrészlet, 60 gödör, 21 cölöphely, valamint 
1 kút. A kerékpárút 4 n1 széles nyo1nvonala a szar1nata 
település sűrűn lakott, központi részét érintette. 
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, 
Rákosi-tanya: Aprilis 14. és május 5. között dol-

goztunk a 116+340-116+620 km-szelvények között. 
A feltárást n1egelőző terepbejárás alkaln1ával az itt el-, 
terülő, ENy-DK irányú kiemelkedésen csekély számú, 
szarmata és népvándorlás kori leletanyagot gyííjtöttek. 
A kerékpárút nyomvonalára 72 objektu1n esett; a jelen
ségeket n1integy 1109 m 2-nyi területen lokalizáltuk. Az 
objektumok nagyobb része szar1nata cseréppel keltezett, 
kisebbik része lelet nélküli, de feltehetően ugyancsak 
szarn1ata kori volt. A telepjelenségek között 2 épület, 34 
gödör, 20 cölöphely és 16 árok vagy árokrészletszerepelt. 

A feltárás a szarmata kori település közepesen sűrűn 
lakott részét érintette. A feltárható nyomvonal csekély, 
4 m-es szélessége folytán a településszerkezet kutatá
sára nem nyílt lehetőség, a telepjelenségek a szarn1ata 
telepek esetében megszokott általános képet mutatták. 

Rigó-tanya: Március 26. és április 17. között dol
goztunk a 116+870-117+050 kn1-szelvények között. 
A feltárást megelőző terepbejárás alkalmával a főút , 
által vágott kisebb don1bvonulat tetején és E-i lejtőjén 
nagy mennyiségű és változatos bronzkori leletanyagot 
gyűjtöttek. A kerékpárút nyomvonala 50 bronzkori 
(vagy leletanyag nélküli, de betöltésébó1 és elhelyezke
désébó1 ítélve ininden bizonnyal bronzkori) objektun1ot 
érintett. A telepjelenségek között 3 épület(?), 28 gödör, 
16 cölöphely és 5 árok vagy árokrészlet szerepelt. 

Mivel az árkok többsége keresztben szelte át a 
nyomvonalat, illetve az épületek közül egy esett teljesen 
a feltárható területre, sőt a méhkas alakban öblösödő 
tárolóvermek többsége is csak felében-harmadában 
nyúlt be a lehumuszolt területre, a település szerkeze
téró1 nem kaptunk pontos képet. A település nagyobb 
része a nyomvonaltól Ny-ra húzódó, n1agasabb fekvésű 
szántón terül el. 

A feltárás kerán1ialeletei között megemlítendő két 
fülesbögre, inelyek egyike szinte teljesen épen került elő; 
illetve az egyik gödör alján fekvő urnarészlet. A lelet
anyag a település korát a középső bronzkor végére, az 
úgynevezett koszideri időszakra keltezi. , 

Munkatársak: Vida Agnes rajzoló, Budai Zsuzsa 
régész technikus. 

MÉSZÁROS MÓNIKA 

196. Kiskunfélegyháza, Templomhalom 
(Bács-Kiskun megye) Á, Kö 
2008. inárcius 10-14. között próbafeltárást végeztünk, 
n1elynek célja a középkori Félegyháza templon1át és 
temetőjét rejtő Templomhalom tágabb környezetének 
átvizsgálása volt. Az átvizsgálandó terület közel 9 ha, a 
próbafeltárás nen1 foglalta n1agában a Ten1pomhalo1n 
nyilvánvalóan régészetileg érintett szíík környezetét. 
Szondázó n1ódszerrel dolgoztunk, a jelentkező régészeti 
objektun1okat csak szemrevételezéssel vizsgáltuk meg, 
nen1 tártunk fel egyet sem. 

A Ny-i szondában egy soros ten1ető egyérteln1(í 
sírfoltjai jelentkeztek: 7 sírfolt rajzolódott ki teljes rend-
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ben, K-Ny tájolással. A feltárás során kiderült, ezek a 
sírfoltok átvágták a középkori jelenségeket, erősen kevert 
betöltésükben középkori leletanyag is volt. Az objektu
n1ok teljesen szabályos, téglalap alakú n1ély aknasírnak 
inutatkoztak, a felső részükön gyakran kisebb padkával, 
egy sírgödörben lócsontok voltak a betöltésben, ellenben 
sen11ni más leletanyag ne1n utalt ezek sír voltára. 

2008. július 21. és augusztus 29. között végeztük 
a teljes feltárást, melynek célja a középkori te1nplom 
alapfalainak kutatása volt, a késóbbi n1egjeleníthetőség 
érdekében. Mindamellett Bálint Alajos 1951-es temetőá
satásának kiegészítése is a céljaink között szerepelt. 
A Templomhalom környezetének teljes geodéziai felmé
rését elvégeztük. Geológiai fúrások eredményeképpen 
ismerjük a domb szerkezetét. , 

Bizonyossá vált, hogy a domb E-i, elhordott részén 
a lelónely megszakad, a temető és a templom nagyobb 
részét is elhordták. Mindamellett a halom roncsolt ol
dalában, az újkori pusztítási rétegben szán1os különösen 
jelentős tárgy feküdt: gótikus feliratos övcsatok, veretek, 
vagy oszloplábazat. A pusztítás a középkori templomot 
érintette leginkább. Azon a részen nyitottuk szelvénye
inket, ahol előzetesen a falakat sejteni lehetett. Kiderült, 
hogy a 18. sz. második felében kitermelték a köveket 
az alapárkokból is, amelyeket a visszahullott törmelék 
elhelyezkedése rajzolt ki. A ten1plom következő pusz
tulási periódusa az 1920-as évek, amikor építkezéshez , 
elhordták a hon1okdomb E-i részét, a templom szinte 
teljes területét. 

Megtaláltuk a D-i fal és a K-i oldalon levő szentély 
visszahullott törmelékkel betöltött alapárkait, ami alap
ján nagy valószínűséggel kiszerkeszthető a templon1 alap
rajza. A temető nagyobb része eltíínt a pusztítások során, , 
különösen az E-i oldalon, illetve az 1980-as években a déli 
oldal elhordásakor. Ezek n1ellett azonban jelentős részek 
a n1egmaradt K-Ny-i tengelyen teljesen érintetlenek. 
A templon1 K-i és Ny-i falainak tövében hosszú ideig 
használatban lévő, nagy középkori temető rajzolódott 
ki. Kis területen 95 sírt bontottunk ki, melyek között 
sok volt a bolygatatlan, vagy alig bolygatott temetkezés. , 

A Templomhalom az Arpád-korig visszanyúló te-
metővel rendelkezik, mely homokbetöltésű, faszénnel 
leszórt aljú sírokkal jelle1nzett periódus jól elválasztható a 
késóbbi, törmelékes betöltésű sírok jellemezte fázisoktól. 
Az előkerült leletanyag és jelenségek alapján csatlako
zunk Bálint Alajos azon véleményéhez, hogy a temető 
nem, vagy legalábbis alapjaiban ne1n köthető a kunokhoz. 

197. Kiskunfélegyháza határa 
(Bács-Kiskun megye) Sza, Á 

ROSTA SZABOLCS 

Cakó-tanya (MOLKKF1.): A Városföld-Algyő stratégiai 
gázvezeték nyomvonala által érintett leló11elyen 2008. 
április 7-14. között összesen 624 in2-t és 12 objektu1not 
tártunk fel. Ebbó1 5 árok, 1 gödör és 2 cölöplyuk volt, 
vala1nint 4 recens jelenség. A megelőző feltárás előtt 
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végzett terepbejárás és helyszíni vizsgálat alapján egy 
szarmata település jelenlétére lehetett számítani. Mivel 
a feltárt objektumokból korhatározó régészeti korú 
kerámia nem került elő, így azokat feltételesen ennek 
a közelben fekvő szarmata településnek a peremén mu
tatkozó, gyér leletanyagot (állatcsontokat) tartalmazó 
jelenségekkel azonosíthatjuk. , 

Félegyházi tariyák ENy (MOL KKF 13.): A Csongrád-, 
ra vezető műúttól E-ra a gázvezeték nyomvonalán a régé-
szeti felügyelet során régészeti leló11elyre utaló paticsos 
foltok és kerámiatöredékek kerültek elő. A föld1nunkák 
leállítását követően 2008. július 14. és augusztus 12. 
között elvégeztük a leletmentő feltárást. 

A nagyobbik (A) területen összesen 136 objektumot 
tártunk fel: 82 hulladékgödröt, 1 kopolyagödröt, 30 
árkot, 3 épületet, 10 kemencét. 3 tűzhelyt és 7 cölöp
helyet. A kisebbik (B) területen 39 objektum került elő: 
16 gödör, 3 kopolyagödör, 9 árok, 1 kemence, 2 ház és 
8 cölöphely. Az összesen 4073 m2 nagyságú területen 
tehát 175 objektum látott napvilágot. 

Mindkét területen egy késő szarmata település , 
számos objektumát, valamint egy Arpád-kori település , 
maradványait találtuk meg. Az Arpád-kori település 
objektumai részben a szarn1ata objektumok mellett 
és között helyezkedtek el, részben metszették azokat. 
A szarn1ata település objektumai közül említésre inél
tó az „A" területen egy nagyjából négyszög alaprajzú 
ház, közepén tüzelőgödörrel, egy külső kemence ha
musgödörrel, valamint több egymásba ásott árok- és 
gödörkomplexum; a„B"területen egy téglalap alakú ház, 
egyik hosszanti oldalánál kiugró kemencével és padlóján 
kézimalom alsó kövével. A késő szarmata objektumokból 
előkerült gazdag leletanyagban több mázas és pecsételt 
díszű római kerámiatöredék, valamint különféle hasz
nálati tárgyak (orsógomb, orsókarika, vaskés, bronz 
övkapocs) is előfordultak. A szarmata település a 4-5. 
századra keltezhető. , 

A laza szerkezetű Arpád-kori település objektumai 
közül kiemelkedik az „A" terület középső részén talált, 
6 kemencébó1 álló kemencebokor, valamint egy kör
árokkal körülvett, cserépbográcstöredékekkel kirakott , 
kemencéjű, félig földbe mélyített ház. A feltárt Arpád-
kori objektumok többségébó1 a korszakra jellemző gyér 
mennyiségű kerámiatöredék és állatcsont került elő. 

Munkatársak: Kiss Attila régész; Bőtsch Enikő, Kön
czöl Laura, Radics András régésztechnikusok; Csirmaz 
Roland, Faragó Kitti, Gyűrösi Tímea, Hornyik Adrienn, , 
Jakucs János régészhallgatók; Gera Agnes, Kiss Anikó és , 
Vida Agnes rajzoló. 

198. Kiskunfélegyháza határa 
(Bács-Kiskun megye) N, Á, 1 

v. SZÉKELY GYÖRGY 

Ferencszállási csatorna É, Fábián-tanya (MOL KKF 14.): 
A Kiskunfélegyháza és Pálmonostora között elterülő ki
sebb erdő D-i szélén a szakfelügyelet mellett történt gépi 

, 
humuszolás során Arpád-kori cserépbográcsperemet, 
illetve népvándorlás kori durva kerámiatöredékeket 
találtam. A cserepek előkerülési helye alapján próba
feltárást végeztünk a helyszínen 2008. augusztus 7-én. 
Három, egymástól 50-80 m-re lévő h elyen próbáltunk 
objektumokra bukkanni a humusz alatt, azonban három 
kisebb, leletanyagot nem tartalmazó, betöltése alapján 
mégis régészeti korúnak mondható gödrön kívül más 
telepjelenséget nem sikerült lokalizálnunk a MOL-gázve
zeték nyomvonalán. A szondázó ásatás eredménye tehát 
azt mutatta, hogy a különböző korszakokból származó 
cserepek által jelzett települések a nyomvonal közelében 
terülnek el, de csak nagyon kis mértékben érintik azt. 

Csanyi úti rész, Tímár-tanya (MOL KKF 15.): Kis
kunfélegyháza D-i határánál egy mély fekvéstí, sással 
borított terület új gázvezeték fektetését megelőző, szak
felügyelet mellett végzett hu1nuszolása közben paticsos 
elszíneződés került elő az agyagos talajban. A gép egy 
kemence vörösre égett falát húzta szét. A nyomvonal 
terepbejárása során a közelben semmilyen leletet sem 
találtam. A 2008. augusztus 6-7-én végzett humuszolás 
u tán egy kemence sütőfelülete bukkant elő a hozzá kap
csolódó h amusgödörrel, illetve előtérrel. A kemencétó1 , 
E-ra kb. 20 m, D-re pedig 10 m hosszúságú szakaszt 
humuszoltunk le újabb objektu1nokat keresve, más te
lepjelenség azonban nem került napvilágra. A kemence 
sütőfelülete csupán agyaggal tapasztott volt, cseréppel 
nem volt kirakva, és előterében sem találtunk leletanya
got, így az objektum kora ismeretlen maradt. 

199. Kiskunfélegyháza határa 
(Bács-Kiskun megye) B, Sza, Á 

MÉSZÁROS MÓNIKA 

2008 folyamán n1egelőző régészeti feltárásokat végez
tem a Városföld-Algyő közötti gázvezeték nyon1vona
lába eső alábbi lelónelyeken. 

Pajkos-tanya (MOL KKF 8.): 2008. június 19. és au
gusztus 1. között 2388 m 2-en összesen 119 objektumot 
tártunk fel: 1 házat, 1 koponyát,45 árkot, 25 cölöplyukat, 
46 gödört és 1 sírt. 

A területen három korszak emlékanyaga fordult , 
elő. A földúttól E-ra lévő területen a feltárt objektumok 
nagyobbik része a szarn1ata településhez tartozott, de , 
előkerült egy bronzkori gödör, és Arpád-kori árkok is, , 
n1íg a földúttól D-re az Arpád-kori település objektu-, 
mai kerültek elő. Az E-i részen a szarn1ata település 
gödreinek egy része méhkas alakú tárológödör volt. Az 
előkerült árkok egy része valószínűleg vízelvezető, másik 
része kerítő árok lehetett. Előkerült 1 sí r is a 16. árokból. 
Az árok, szerencsére sekély volt, így csak érintette a , 
sírt, de nem bolygatta ineg. A D-E-i tájolású szarmata 
sírban háton fekvő, nyújtott helyzetű vázat bontottunk 
ki. Melléklete a bal karnál egy vaskés, a n1edencénél a 
jobb oldalon egy vascsat, a kulcscsont környékén egy 
erősen korrodálódott fibula, a jobb boka 1nellett egy 
meghatározhatatlan vastöredék volt. 
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, 
A földút D-i oldalán az Arpád-kori település objek-

tumait tártuk fel, árkokat, néhány gödröt valamint egy 
házat is. A ház jól látható folttal jelentkezett. Lekere
kített sarkú, négyzetes, földbe mélyedő ház volt, egyik 
oldalán nyúlvánnyal. A bontás során sikerült inegfogni 
a ház lejárt alját is. A ház DNy-i szélének közelében 
találtunk egy munkagödröt, vele szemben pedig egy 
kemence maradványa került elő. Csupán a letapasztott 
és jól átégett sütőfelületet tudtuk kibontani. Mivel a 
ház ,,nyúlványa„ is a kemence feló1i oldalon volt, ezért 
feltételezhető, hogy a füst elvezetésére szolgált. , 

A feltárt árkok egy része tartozott csak az Arpád-kori 
telephez, másik részük újkori volt. , 

Ferencszállás, Félegyházi-vízfolyás E (MOLKKF 10.): 
A terepbejárás során itt gyér őskori, vagy népvándorlás 
kori cserépanyagot találtak. A vasútvonal közelében 
lévő területen csupán 2 árok került elő. A nyomvonal 
középső, legmagasabb részén a humuszolt terület üres 
volt, míg a csatorna közelében 6 árok került elő. Ezekbó1 
csupán néhány csont került napvilágra, így a feltárt 
objektumok korának közelebbi meghatározására nincs 
lehetőségünk. 

200. Kiskunfélegyháza határa 
(Bács-Kiskun megye) B, Sza, A, Á 

, 
SoMOGYV ÁRI AGNES 

2008 folyamán megelőző régészeti feltárásokat végez
tem a Városföld-Algyő közötti gázvezeték nyomvona
lába eső alábbi lelónelyeken. 

Félegyházi tanyák (MOL-Ad. 2.): 2008. június 2. és 
augusztus 19. között a feltárás során négy korszakból ösz
szesen 262 objektum került napvilágra. Ezek között volt , 
néhány néprajzi korú és több Arpád-kori telepjelenség 
(főként sekély árkok), valamint a császárkori szarmata 
településréteg alatt több bronzkori árok, de túlnyomó 
többségükben szarmata kori objektumok kerültek elő. 
Utóbbiak között szerepelt egy olyan, inéhkas alakban , 
öblösödő gödör, melybe megközelító1eg D- E tájolással 
egy nőt helyeztek nyugalomba. A váz háton feküdt, tar
tásából ítélve nem volt semmilyen anyagba beletekerve, 
mindkét térde felhúzva került elő, mivel csak így fért 
bele a gödörbe. Jobb csuklóján bronz huzalkarperec, 
mellkasán egy vastárgy (fibula?) korrodált és hiányos 
darabkái képezték a mellékleteket. Fejéhez egy részle
ges, lábához egy teljes kutyát temettek el. , 

Az Arpád-kori árkok kusza rendszertelenségben 
szelték át az 5 m széles feltárható sávot és igen csekély 
mélységben húzódtak a szántott felszín alatt. Nagyobb 
részük feltehetően karámárok lehetett. Az árkok mellett , 
néhány gödör is az Arpád-korból származott. A feltárt 
262 objektum között 3 sír, 4 kopolyakút, 133 gödör, 80 
cölöplyuk, 40 árok és árokrészlet, valamint 2 épület(?) 
van. Az objektumok közül biztosan 4 bronzkori, 69 , 
császárkori, 6 Arpád-kori, 9 néprajzi korú. Elhelyezke-
désébó1 és betöltésébó1ítélve109 objektumról feltételez
hető, hogy a szarmata népesség hagyatéka, 19-ró1, hogy 

, 
bronzkori és 9-ró1, hogy az Arpád-korban keletkezett. 
Teljességgel bizonytalan besorolású 33 objektum. 

A nyomvonal keskeny sávja nem tette lehetővé 
egyik korszak településszerkezetének a rekonstruálását , 
sem, mindössze annyi mondható el, hogy az Arpád-
korban állattartásra használták a területet, illetve hogy 
a császárkorban több időszakban is lakott volt e rész. 
A szarmata sírok - a szuperpozíciókból következően - a 
település ittlétének a feledés homályába merülése után 
keletkeztek. , 

Félegyházi tanyák, Vasútvonal E (MOL KKF 5.): 
A 400 m hosszú feltárási terület D-i harmadán több 
mint 20, a szürke, szikes agyagon alig észrevehető 
folttal jelentkező kutat bontottunk ki. Kivétel nélkül 
nagyon nagyméretű, többszörösen összeomlott, agyag 
és a fizikai hatások révén beindult mészképződéses 
betöltésűek voltak. A feltárási terület második har
madában sárga és vörös agyagos altalajon viszonylag 
jobban látszottak az objektumok, a kutak egyhangúságát 
ház, árkok és gödrök váltották. A terület legmagasabb , 
részén 2 E-D-i tájolású, rabolt szarmata sírt találtunk. 
Az egyikben tökéletesen ép, aranyozott fibulát hagytak. 
A terület harmadik harmadát inkább árkok, valamint , 
méhkas alakú vermek jellemzik. A feltárási terület E-i 
végében, a n1agasabb részró1 ismét legelő felé haladva 
eló'került néhány kút, majd a telepjelenségek teljesen 
megszűntek. 

Az objektumokból nagyon gyér leletanyag került 
elő, mely mind a szarmatákhoz köthető. Sok szuperpo
zíciós helyzetet regisztráltunk, ezek viszonyát egy-két 
kivételtó1 eltekintve sikerült meghatározni. A lelónely 
egy ígen sokáig élő szarmata telep részlete. 

Csányi-tanya Ny (MOLKKF6.) : Május 5-14. között 
összesen 513 m2 nagyságú területen 16 objektumot tár
tunk fel. Ebbó110 árok, 1 hulladékgödör, 2 kemence, 1 
hamusgödör, 1 kopolyagödör, 1 emberi váz volt. A meg-, 
előző feltárás során Arpád-kori település objektumait 
találtuk meg. Az objektumok többségébó1 a korszakra 
jellemző kerámiatöredékek, főleg cserépbográcsok 
töredékei, valamint állatcsontok kerültek elő. Külön 
említésre méltó egy cserépbogrács- és fazéktöredékkel , 
kirakott kemencealj tapasztása, valamint a szelvény EK-i 
szélénél eló'került, jól kiégetett kemence maradványa a 
hozzákapcsolódó hamusgödörrel. Az egyik árok betöl
tésében emberi csontváz részeit találtuk meg, a mel
léklet nélküli vázat egy késóbbi árokkal megbolygatták. 
A lelónely valószínlíleg n1indkét irányban folytatódik, 
DK felé összeér a MOL KKF 7-es lelónellyel. 

Csányi-tanya (MOL KKF 7.): A megelőző feltárás , 
során szarmata és Arpád-kori települések objektumai 
mellett bronzkori urnatemetőt és telepjelenségeket, 
szarmata temetőt vala1nint 2 avar sírt találtunk. Fo
lyan1atos bővítések után összesen 5231 n12 területen, 
308 régészeti jelenséget vizsgáltunk meg. A bronzkor 
legjelentősebb leletcsoportját egy a klasszikus Vatya
korba datálható urnatemető részlete jelentette. Szórtan 
helyezkedtek el a sírok, a helyszínen a keskeny nyomtáv 
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okán sem észlelhettünk rendszert. Az urnák alapvetően 

rossz állapotban voltak, kivétel nélkül mindegyiket 
roncsolta a földművelés. A bronzkorhoz kapcsolható 
telepjelenségek feltűnően gyenge leletanyaggal, kon
centráltan jelentkeztek. A feltárt területen a szarmata 
korhoz tartozó jelenségek voltak a legnagyobb arány
ban. Az egész nyo1nvonalhosszon, néhol szórtabban, 
néhol koncentráltabban jelentkeztek. A szarmata falvak 
esetében már többször megfigyelt települési egységek 
elkülönülése nyon1on követhető még a keskeny nyom
vonal ellenére is. 

A szarmata sírok közül némelyik körárkos, egykori 
számukat a temető területén található rendkívül sok 
szuperpozíciós helyzet alapján csak sejthetjük. Mind
egyik rabolt volt, az egyikben az épen maradt lábszár
nál és lábfejen közel 500 gyönggyel díszített csizma/ 
nadrágszár maradványait találtuk. A nyomvonal D-i 
részén igen mély, sárga homokos betöltésű, rabolatlan 
temetkezések kerültek elő, melyekben az itteni szarmata 
vázakéval ellentétes tájolással feküdtek a maradványok. 
Korhatározó lelet mindössze 1 ezüst fülbevaló került elő, 
mely alapján az avar korszakhoz fűzhetők e sírok. Avar 
telepjelenségeket nem észleltünk a feltárt területen. , 

Az Arpád-kor jellegzetesen itt is leginkább szerény 
leletanyagot szolgáltató árkokkal jelentkezett. A legér
dekesebb objektum egy feltűnően nagyméretű, földbe 
vájt téglalap alakú épület 4, többszörösen megújított 
kemencével, nlelyeket a feltöltődés tanúsága szerint 
hosszú időn keresztül, már a 11. sz. elejétől használtak. 
A közvetlen közelben elhelyezkedő te1nplomos hely, 
illetve a szakirodalomból jól ismert, a nyomvonal mellett 
azonosított kántordombi soros temető érdekes össze
függésekre világíthat rá, késóbbi mélyebb elemzéssel. 

Az ásatáson esőzések és talajvíz miatt szinte folya-
1natosan víz alatt álló mély részeken találtunk kutakat, , 
melyeknél jól el lehetett különíteni a szarmata és Arpád-
kori kutak csoportjait. 

Munkatársak: Mészáros Mónika, Székely György 
régész, Tompa György régészhallgató, Budai Zsuzsa, 
Bőtsch Enikő, Könczöl Laura és Radics András régész-, 
technikus, Vida Agnes rajzoló. 

201 . Kiskunfélegyháza határa 
(Bács-Kiskun megye) B, Sza, A, Á 

ROSTA SZABOLCS 

2008 folyamán nlegelőző régészeti feltárásokat végez
tünk a Városföld-Algyő közötti gázvezeték nyomvona
lába eső alábbi lelóbelyeken. , 

Galanibosi-dűlő, Pintér-tanya (MOL KKF 3.) : Aprilis 
8. és május 5. között 2457 in2 nagyságú területen 87 ob
jektumot tártunk fel. Ebbó135 árok, 19 kopolya és egyéb 
gödör; 31cölöplyuk,1 betöltési szint és egy ter1nészetes 
jelenség volt. 

Több régészeti korszak laza szerkezet(í telepü
lésn1aradványai kerültek elő. Mivel az objektun1ok 
többségébó1 nen1 került elő korhatározásra alkaln1as 

leletanyag, így ezek régészeti korszakhoz kötése 
esetleges. Az előkerült kerán1iaanyag állapota tovább 
nehezíti a lelóbely régészeti hovatartozásának megál
lapítását. Az itt talált kiterjedt árokrendszer, valamint 
a víznyerésre használt kopolyagödrök feltehetó1eg avar 
koriak. Ezekbó1 nagyobb mennyiség(í kézzel formált, 
durva kialakítású, vastag falú kerámiatöredék (sütóba
rangok töredékei) és állatcsont került elő. Az árkok 
mellett kisebb számban cölöplyukakat (némelyikben 
paticsrögökkel) és nagyobb méretű gödröket is feltár
tunk, amelyek többsége ugyancsak avar kori lehet. 
Szórványként egy orsógomb is előkerült . A leletanyag 
kisebb része valószínűleg bronzkori, a pontosabb kor
n1eghatározást a leletek tisztítása után lehet elvégezni. 
Az egyik árok betöltésében egy nlelléklet nélküli em
beri vázat találtunk, melyet a nlezőgazdasági művelés 
részben inegbolygatott. Néhány objektumból szarmata 
kori kerámiatöredék került elő, de ezek nlennyisége 
lényegesen kevesebb, mint amennyi az ilyen korú 
településeken előfordul. , 

Miklós-ta1iya (MOL KKF 4.): Aprilis 21 . és május 6. 
között dolgoztunk. A terepbejárás és helyszíni vizsgá
lat alapján egy szarn1ata település jelenlétére lehetett 
számítani. A 694 n12 nagyságú területen 12 objektumot 
találtunk, ebbó1 6 árok, 4 kopolyagödör (kút), 1 hulla
dékgödör és 1 cölöplyuk volt. Május 20-28. között bő
vítettük a lelóbelyet D-i irányba, ahol a 12. objektun1on 
kívül inás objektum nem került elő, tehát a lelóbely D 
felé véget ért. 

, 
Július 7-én kezdtük el isn1ét a munkát, miután E 

felé is lehetőség nyílt a terület hosszabbítására. A bő
vítésekkel együtt a feltárt terület nagysága 1287 n12 

lett, an1elyen összesen 26 objektumot tártunk fel és 
dokumentáltunk. Ebbó117 árok, 5 kopolyagödör (kút), 
2 hulladékgödör és 2 cölöplyuk volt. 

A megelőző feltárás során a szarmata település egyik 
szélén elhelyezkedő objektumokat találtuk meg. Több
ségükbó1 a korszakra jellemző gyér kerámiatöredékek, 
valan1int állatcsontok kerültek elő. 

Városföldi határút (MOL KKF 12.): A megelőző 

régészeti felügyelet során kemencékre utaló paticsos 
foltokat észleltünk. Június 24. és július 1. között el
végeztük a lelóbely leletmentő feltárását. A 766 m 2 

nagyságú területen összesen 44 objektumot találtunk, 
ebbó1 20 gödör, 13 árok, 8 kemence és 3 cölöplyuk 
volt. Ezek egy szarmata település objektun1ai, valan1int , 
egy kora Arpád-kori település maradványai. Külön 
említésre inéltó az ásatási szelvény D-i felében talált, 8 , 
kemencébó1 álló komplexum (kora Arpád-kori ke1nen-
cebokor). A feltárt objektumok többségébó1 a korszakra 
jellemző gyér kerán1iatöredékek valamint állatcsontok 
kerültek elő. 

Munkatársak: Csirn1az Roland, Jakucs János és 
Tompa György régészhallgatók; Bőtsch Enikő, Könczöl 
Laura, Radics András, Guttyán Attiláné régésztechni-, , 
kusok; Gera Agnes, Vida Agnes rajzolók. 

V. SZÉKELY GYÖRGY 
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202. Kiskunhalas, Park Center 
(Bács-Kiskun megye) Sza 
2008 januárjában próbafeltárást, majd ennek ered
ményei alapján március-május folyamán megelőző 
feltárást végeztünk, ami a Tesco lelónelyhez kapcso
lódó, azzal megegyező korú (Kr. u. 2-3. sz. fordulója) 
telep jelenségeket és körárkos sírokkal jelentkező Kr. u. 4. 
századi rabolt temetőt eredményezett, közel 15 000 m2 

feltárt területen. 

203. Kisléta, Kis-lapos északi rész 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) A 

ROSTA SZABOLCS 

A Mária-kerti folyást a MOL-vezeték és a villanyvezeték 
igen közel egymáshoz keresztezi: ezen a részen húzódik 
a lelónely (MOL 22. lh.), melyet a 2007. április 12-én 
végzett terepbejáráson regisztráltunk. A terület K felé 
emelkedik, de itt is található egy mélyedés, amelytó1 
É-ra a magaslaton is gyűjtöttünk leleteket. A lelónely 
becsült kiterjedése 710x240 m, melyet a vezeték az 
előzetes megállapítás alapján kb. 160 m hosszan érint. 
A leló11elyet a Kulturális Orökségvédelmi Szakszolgálat 
2008. március 7-én adta át. 

A humuszolást állandó felügyelet mellett végezték 
március 11-12-én. A feltárást március 19-20-án végez
tük, 5 régészeti jelenséget találtunk. Ebbó12 árokszakasz, 
2 gödör, 1 pedig egy közel szabályos téglalap alakú, két 
rövidebb végén cölöplyukkal, a D-i falánál pedig kó1Jó1 
kirakott tűzhellyel rendelkező ház volt. A leletanyag 
alapján egy késő avar település objektumait tártuk fel. 

A leletanyag a nyíregyházi Jósa András Múzeumba 
került. 

20Li. Kisszállás, Zsindelyes Dél 
(Bács-Kiskun megye) B, Á 

L. NAGY MÁRTA 

2008. február 25-én helyszíni szemlét végeztünk lakos
sági bejelentő kíséretében és útn1utatásai alapján. Egy 
ívelt hátú és hosszan elhúzódó kiemelkedésen Beliczai 
István erdőmérnök az »ős» Tompa falut sejti. Idóniány , 
miatt csak a dombhát E-i szegélyét tudtuk terepbejárás-, 
sal felderíteni, itt azonban Arpád-kori kerámia helyett 
bronzkori edénytöredékre bukkantunk. 

205. Kistelek, Szegedi sarok 
(Csongrád megye) Sza, Kk 

MÉSZÁROS MóNIKA 

, , 
Szegedi sarok I. (CSME 12. lh.): Kistelek, Opusztaszer 
és Balástya határának találkozásánál található, egy a , 
környezetéből kissé kiemelkedő, ENy-DK-i irányban 
húzódó partosabb részen. A terepbejárás során a terület , 
E-i végén, n1integy 100 m hosszú és 50 111 széles sávban 
jelentkeztek népvándorlás- és késő középkori kerán1iatö
redékek. A n1egkutatott terület nagysága közel 547 in2• 

A tervezett gázvezeték nyomvonalát, az eló'került 
kerámialeletek alapján, a lelónely mintegy 100 méte
ren érintette. A megelőző feltárást 2008. március 25. 
és április 1. között végeztük. A lelónely mindkét végét 
erősen bolygatta a mezőgazdasági művelés. Objektumra , 
utaló foltok az E- D-i tengelyű, téglalap alakú szelvény-
nek csak a középső részén jelentkeztek. A 8 objektum 
szórványosan jelentkezett. A lelónely valószínűleg a 
13. lelónelyen feltárt szarmata település részletének , 
E-i szélét jelöli. , 

Szegedi sarok II. (CSME 13. lh.): A lelónely Kiste-, 
lek, Opusztaszer és Balástya határának találkozásánál 
található, egy a környezetéből kissé kiemelkedő, , 
ENy-DK-i irányban húzódó partosabb részen. A terep-
bejárás során a boronált területró1 begyűjtött leletek 
egy közepesen intenzív szarmata település nyomaira 
utaltak. Az elsődleges eredmények alapján a tervezett 
gázvezeték nyomvonalát a lelónely mintegy 100 m-en 
érintette. A 2008. március 25-én megnyitott 100 m , 
hosszú szelvény E-i részében közel egyenletes elosz-
lásban rajzolódtak ki az objektumok foltjai. A humu
szolást követően nyilvánvalóvá vált, hogy a lelónely , 
mind az E-i, mind pedig a D-i irányban folytatódik. 
A bővítmények humuszolását április 14. és 17. között 
végeztük el. 

A teljes területet két részletben, április 1-3., ill. , 
április 14-21. között tártuk fel. Az E-D-i tengelyű, tég-
lalap alakú szelvény D-i felén intenzíven jelentkeztek a , 
régészeti korú objektumok, míg E-i részében közepesen 
sűrűn. Csak településre utaló jelenségek kerültek elő, 
79 objektumot különítettünk el: 46 gödröt, 53 cölöp
hel yet, 11 árkot. Néhány melléklet nélküli, sekély 
jelenséget leszámítva az objektumok döntő többsége a 
szarmata korszakra datálható. Az objektumok többsége 
anyagnyerő gödör, amelyek közül egyaránt előfordult 
méhkas, ovális és kör alakú is. A cölöphelyek egy része 
cölöpszerkezetes épület tagjaként, vagy kerítésként 
funkcionált. Az árkok közül méretével és nagyobb 
mennyiségű leletanyagával a 30. és a 35. sz. emelhető 
ki, míg a 4. sz. árokból az állatcsontok és kerámiatöre
dékek mellett egy korong alakú, zöld színű üveggyöngy 
is eló'került. 

BALOGH CSILLA 

206. Kistokaj, 06/ 8-10 hrsz. ,,, , 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0 , A 
2008. február 5-én helyszíni szemlét végeztem a 
település határában, ahol a Kistokajtól DK-re, 1700 
m-re található, egykori Hejő-medrek által szabdalt sík 
terület kiemelkedésein, a szántott felszínen 150x150 
m kiterjedésű területen, három foltban, nagyon ke-, 
vés Arpád-kori és őskori kerán1iatöredéket találtam. 
A lelónely a Hejő-csatorna és az M30-as autópálya 
között található. 

A leletek a Hern1an Ottó Múzeumba kerültek. 
PUSZTAI TAMÁS 
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207. Kisvarsány, MOL 37. számú lelőhely 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza , 
A lelóbely E-i felét még 2005-ben találtuk meg egy hely-
színelés során, majd a MOL-gázvezeték beruházáshoz 
kapcsolódó terepbejárások derítettek fényt arra, hogy a 
lelóbely a vasúti síntó1 D-re is folytatódik. Mindkét eset-, 
ben jellegtelen őskori(?) és Arpád-kori edénytöredékek 
kerültek elő. 2008. június 24-26. között folytatott feltárá
sunkon mindössze 4 objektumot találtunk. A házat, a két 
gödröt és az árkot - a vártakkal ellentétben - császárkori 
leletanyag keltezte. 

Munkatárs: Kiss László rajzoló. 
PINTYE GÁBOR 

208. Kisvárda, Aldi Áruház 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, V, N, Kú 
2008. július 28. és augusztus 29. között megelőző fel
tárást végeztünk az áruház építésére kijelölt területen, 
mely a 4. sz. főút és a sárospataki út által bezárt szögben, 
a TV toronytól D-re található. 

Az agyagos talajú dombhát enyhén D felé emel-, 
kedik, K-EK feló1 mocsaras mélyedéssel szegélyezve. 
A közelmúltban a dombot D felé egyengették, ezáltal 
régészeti objektumok pusztulhattak el. Azért is lehet
séges ez, mert az ásatás során azt tapasztaltuk, hogy 
egyes jelenségeket csak minimális humusztakaró fedett. , 
Lelóbelyünk az Istvánovits Eszter által a TV torony E-i 
oldalán korábban folytatott feltárás (1993) folytatásának 
tekinthető. 

A kutatás során 88 régészeti objektumot tártunk fel. 
Az újkó'kori alföldi vonaldíszes kultúra településrészle
téhez 2 ház, 22 gödör, 18 árok, 1 körárok és 1 cölöplyuk 
tartozott; a korai vaskorhoz 1 ház és 6 gödör. A 6. századi 
szláv jelenségek: 10 ház, 4 gödör, 5 sütőkemence, 1 cölöp
lyuk és 1 omladékréteg. Egy körárok valószínűleg újkori; 
további 5 gödör, 3 árok, 3 cölöplyuk nem tartalmazott 
leleteket, így korszakhoz való besorolásuk kérdéses. 

Az újkó1<ori leletanyag kerámiája szerényen díszí
tett: kevés bekarcolt minta mellett a körömcsípéses 
ékítn1ények jellemzik. Az állatcsontok és kagylóhéj 
mellett, j elentős n1ennyiségű obszidián és egyéb ko
vapengét, pattintékot, inagkövet találtunk. A vaskori 
anyag kiemelkedő lelete egy majdnem ép, hasas, kétfülű 
edény. A díszkerámiát elsősorban kannelúrázták, n1íg 
a házi edényeken gyakoriak a bütyökdíszek. A szláv 
leletek túlnyomó többsége rossz minőségCí, kézzel 
formált fazekakból áll. A házak kien1elkedő tárgyai a 
kérdéses funkciójú „agyagcipók'» melyeket szinte mindig 
a kemencék on1ladékában találtunk. A sütó'kemencék 
túlnyomó többségét kóbó1 építették. , 

Egy DK-ENy tájolású sírban a hátán fekvő váz 
mellett-alatt két 16-17. századi ólomgolyót leltünk. Köz
vetlen közelében egy melléklet nélküli sír érdekessége, 
hogy 3 halott inaradványait tartaln1azta: egy nagyjából , 
ENy-DK tájolású vázon két DK-Ny irányítású váz fe-
küdt. Az alsó és a középső vázak közül az egyiknek nen1 

volt koponyája, míg a másikét egy 8-as alakú körárok 
Ny-i fele bolygatta. A legfelső váz szabálytalan testtartá
sa, és a temetkezések „tömegsír» jellege egy újkori harci 
cselekmény utáni gyors elhantolásra utalnak. 

Munkatársak: Kiss László és Svéda Csaba rajzolók, 
Mester Andrea régésztechnikus, valamint Bacskai István. 

JAKAB ATIILA - PINTYE GÁBOR 

209. Kisvárda, Kiskert-dűlő 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) A 
2008. február 11-én helyszíni szemlét végeztünk a terü
leten. A területtó1 D-re, a TV-torony mellett korábban 
már ásott Ivánovits Eszter. Ezen a korábban részben , 
megkutatott területen nem, de ettó1 E-ra találtunk egy 
avar kisszíjvéget. A területen egyéb régészeti jelenséget 
nem tapasztaltunk. 

Munkatársak: Nagy Márta, Bacskai István. 

210. Komárom, Lombos utca 1 0. 
(Komárom-Esztergom megye) Ró 

JAKAB ATIILA 

2008. július 1-3. között előzetes b ejelentés alapján 
próbafeltárást végeztünk alapásást megelőzően. A 40 
cm széles és 100 cm mély árokban több esetben egykor 
elplanírozott rón1ai kori leletanyag került elő. A 1. sz. 
szemétgödörben kerámiatöredékek (köztük terra sigil
laták), állatcsontok, kisebb faszénmaradványok voltak. 
Innen került elő a barna jáspisból készült, finom vésetű 
gemma is, melyen valószínűleg egy ormányában pálma
ágat tartó elefánt látható. Egy helyütt kb. 70 cm mély
ségben, mintegy 6 m hosszúságban kavicsos planírozást 
figyeltünk meg, inásutt egy 140 cm hosszú faltöredék 
aljának 30 cm vastagságú maradványát. Több helyütt, 
a felső 40-50 cm-es rétegben nagyobb kövek voltak. 

A leletek a Klapka György Múzeu1nba kerültek. 

211. Komárom-Szőny, Vásár tér 
(Komárom-Esztergom megye) Ró 

TRUGLY SÁNDOR 

2008. június 23. és július 18. között folytatódtak a tervá-, 
satások az ELTE BTK Okori Régészeti Tanszéke és a ko-
máromi Klapka György Múzeum együttműködésében, 
Komáron1 város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális 
Alap anyagi tán1ogatásával. 

Célja az 1992 óta folyamatosan kutatott római kori 
lakóházak alaprajzának további tisztázása, ezen belül az 
I11 , I12, J11 és J12 szelvények területén (64 m2) talált, 
átégett felületű objektum és környezetének meghatá
rozása; továbbá a Vásár tér D-i zónájában, a Vásár tér 
13. alatti ház építését megelőző 2005. évi feltárás során 
feltárt üvegn1űves mCíhely magasságában található ró
mai kori épületek kutatása a J40, J41 és K40 szelvények 
felületén (48 m2), a 2007-ben kutatott objektumokhoz 
kapcsolódóan. A lakóházak D-i, úgynevezett gazdasági 
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traktusában összesen 240 m2 felületet nyitottunk meg 
(E17, F17, G17, H17, 117; E18, F18, G18, H18, 118, E19, 
F19, G19, H19, 119). Ebbó1 a 17. számú szelvénysort 
2005-ben, a 18. számú szelvénysort 2006-ban már 
kutattuk. 

Az 111, 112, Jl 1 és J12 sz. szelvények (72,25 m 2): 

a korábbi n1egfigyeléseink alapján az itt kemencének 
gondolt objektumról megállapítottuk, hogy négy oldalról 
falakkal, illetve falkiszedésekkel határolt négyzet alakú 
helyiségró1 van szó, amelynek agyagpadlója erősen 
átégett, középen kör alakban megsüllyedt. Ezt a felü
letet átvágtuk, és egészen az égett réteg megszűnéséig , , 
bontottuk. Az E-D irányú fal, illetve falkiszedés E-i 
szakaszában küszöbkő lenyomatát figyelhettük meg. , 
Megállapítottuk, hogy az E-D irányú faltól és részben 
falkiszedéstó1 K-re az úgynevezett 2. és 3. épületet , 
elválasztó, szintén E-D irányú sikátor sóderes felülete 
húzódik, amelyet a J12 szelvény DNy-i sarkában kis 
szondával kutattunk. Fontos megjegyezni, hogy a sóde
res út felületén - előzetes megfigyeléseink szerint - a 
Kr. u. 3. sz. utolsó harmadában végrehajtott planírozást 
követően habarccsal kötött fal alapozását rakták. A fala
lapozást, illetve a planírozási réteget átvágtuk, ez utób
biból rengeteg kerámia került elő. A szelvényrendszer 
kiemelkedő lelete egy trónusszerű ülőalkalmatosságon 
székelő alakot ábrázoló, homokkóbó1 faragott szobrocska 
a J12 szelvénybó1, amelynek stílusa rendkívül hason
latos a szőnyi, homokkóbó1 faragott, a 19-20. század 
fordulóján készített hamisítványokéhoz. Jelentőségét az 
adja, hogy egészen biztosan római rétegbó1 került elő, 
és ennél fogva azon ritkán megfogható tárgytípusok so
rába tartozhat, amelyek a modern kori hamisítóműhely 
számára előképként szolgálhattak. A kisleletek közül 
említést érdemelnek a következő darabok: SEXTI fenék
bélyeges firmamécses, koncentrikus körökkel díszített 
fenékbélyeges firmamécses, a Jl 1 szélvénybó1 előkerült 
borostyán-, valamint bronztárgyak (köztük fibula) és 
csonttű. A J12 szelvénybó1 kerültek elő csonttűk, boros
tyándarabok. Igen gazdag volt a J12 szelvény egy rétege, 
amelybó1 oroszlánlábat ábrázoló késnyél töredéke, to
vábbá bronzérem, fibula és terra sigillata edény bélyeges 
fenéktöredéke került elő. Ugyanebben a szelvényben 
fibulát és ép firmamécsest találtunk. 

Az El 7, Fl 7, Gl 7, Hl 7, 117, E18, F18, G18, H18, 118, 
E19, F19, G19, H19, 119 sz. szelvények: a 2861n2-en össze
nyitott, korábban részben már kutatott szelvényrendszer 
az úgynevezett 1., 2. és 3. épület gazdasági traktusát érin
tette. Megállapítottuk, hogy az épületrendszer D felé to
vább folytatódik. Vonatkozik ez a Ny-i zónában húzódó, 
kavicsos felületű úgynevezett udvarra, az udvart K feló1 
határoló, az udvar felé nyitott raktárépületre, valamint a 
tó1e K-re húzódó kavicsos felületű udvarokra. A H16-116 
szelvény felületén korábban feltételesen peristyliumnak 
nevezett konstrukció lefelé inélyülő, vakolt falai alapján 
pince lehetett. Dél felé megmaradt egy ablak nyílása, a 
falak vonulatában pedig jól láthatók voltak a födém ge
rendázatának lenyon1atai. A pince betöltésének bontását 

nem tudtuk befejezni. A feltárás végén megállapítottuk, 
hogy a J40 és a K40 számú szelvények mintegy 150 cm 
mélyen is vastag feltöltést tartalmaztak, amelynek lelet
anyaga a Kr. u. 3. sz. közepéig terjed (Rajna-vidéki terra 
sigillata; trieri Spruchbecher, festett betűtöredékekkel, 
3. századi érmek). A két szelvényben igen gazdag tárgyi 
leletanyag látott napvilágot. Kiemelkednek a kisleletek 
közül: a Feugére 29a4b típusú, hippocampust ábrázoló 
emailos fibula, bronzérem, bronzkörző töredéke, bronz 
ládikafogantyú, bronz zárszerkezet, Severus Alexander 
bronzérem, a betöltésbó1 pedig bronzérem, bronz térd
fibula, 4 csonttű, terra sigillata edény bélyeges töredéke. 
A Vásár tér 13. sz. ház építésekor feltárt üvegműves 
műhely magasságában, attól Ny-ra a J41 sz. szelvény-, 
ben találtunk épített falat, amelynek E-i és Ny-i - be-
járati nyílással rendelkező - szakaszán az alapozás két 
alsó kősorát lehetett megfigyelni. Déli falszakaszának 
csak a tégladarabokból rakott alapozása maradt meg, 
DNy-i sarkát elbontották, K-i szakasza valószínűleg a 
K-i metszetfalban futott. A falszakaszon belül és kívül 
a járószint nem maradt meg. A fal által határolt sárga 
agyagfelületben szondát nyitottunk. A falszakaszon kívül 
eső sárga agyagfelületben nem mélyültünk. A másik két 
szelvényhez hasonlóan innét is gazdag tárgyi leletanyag 
került elő: bronzérem, fibula, 2 csonttű, valamint egy át
fúrt osztrigahéj, vasfüllel ellátott függőón alakú ólomsúly 
(0,356 kg= kb. 1 libra), csont tessera. 

Munkatársak: Bartus Dávid egyetemi tanársegéd; , 
Gelencsér Akos régész; Dévai Kata, Sey Nikoletta, 
Tőkés Tímea, Vandlik Katalin PhD-ösztöndíjasok, Be
nyó Veronika, Bodri Máté, Csiki J. Attila, Csikó Anna, , 
Delbó Gabriella, Farkas Agnes, Fuchsz Noémi, Gregor 
István, Harsányi Richárd, Horváth Tamás, Imre Zsu
zsanna, Juhász Lajos, Kalina Gergely, Károly Ildikó, 
Kis Zita, Kovács Márton, Laczi Orsolya, Mácsai Viktor, 
Mali Péter, Monori Dávid, Nagy Alexandra, Novotnik , 
Adám, Nyerges Anita, Nyíri Tímea, Pócs Marcell, Polgár 
Balázs, Sáró Csilla, Simon Bence, Sréter Kinga, Szabó 
Annamária, Szabó Eszter, Szórádi Zsófia, Szűcs Ibolya, 
Szücsi Frigyes, Tutkovics Eszter, Vágvölgyi Bence, Varga .. , 
Emese régészhallgatók; Olveczky Balázs, Sugár Adám. 

BORHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EMESE 

212. Kondorfa, Butik-vőggyök 
(Vas megye) Kk, Kú 
A fent említett dűlóben (Hrsz.: 850-852) 2008. novem
ber 18-án végeztünk terepbejárást. A felszíni gyííjtést 
részben lehumuszolt, részben őszi vetésű gabonában 
végeztük. A lelónely dombháton fekszik, a csörötneki , 
úttól 200 m-re Ny-ra, a Lugos-pataktól 350 m-re E-ra, 
hozzávetó1egesen egy 40x40 m-es területen. A lelet
anyag szórványosan eló1<erülő, kis mennyiségű késő 
középkori és kora újkori kerámia. 

Munkatársak: Szilasi Attila régész, Kutasi Nikoletta 
adattáros, Kelbert Krisztina régésztechnikus. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 
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213. Koroncó, Wesselényi utca 
(Győr-Moson-Sopron megye) R? , V, Ró, Á 
Takács Károly 2008. január 21-29. között régészeti szak
felügyelet keretében 66 objektumot dokumentált Ko
roncón; a Wesselényi utca meghosszabbításában húzott 
60 cm széles közműárokban. A további közművesítési 
munkálatok előtt megelőző feltárást végeztünk márci
us 25. és április 30. között. A 7 in széles, mintegy 350 
m hosszú sávban, illetve a közművekhez kapcsolódó 
bekötésekben 232 objektumot tártunk fel. A szelvény , 
ENy-i végében az objektumok elfogytak, itt egy vastag, 
futóhomokos réteg esetleg a korábban mélyebb terület 
késó'bbi (középkori?) feltöltődésére utalhat. A feltárási 
terület másik, DK-i végén szintén nem jelentkeztek 
objektumok, ez a terület egy sötétbarna, leletanyagot 
nélkülöző réteg tanúsága szerint időszakosan víz alá 
kerülhetett és megtelepedésre alkalmatlan volt. 

A feltárt objektumok egy jelentős csoportja a korai 
vaskorra keltezhető. Egy földbe mélyített épület (ház?, 
műhely?) mellett nagyszámú méhkas alakú tárolóverem 
került elő. A bennük talált nagy mennyiségű patics 
alapján felszíni építmények m eglétével számolhatunk. 
A kerámiaanyag a telepet a HaC-periódusra keltezi. Szá
mos nehezen datálható őskori (nagyobb részt bizonyára 
vaskori) objektum mellett egy gödör korábbi időszakra, 
nagy valószínűség szerint a rézkorra keltezhető. 

A római kort 2 földbe mélyített ház, 2 kút, néhány 
gödör és számos árok (köztük egy nagy cölöpökkel ellá
tott kerítőárok) képviseli. A leletanyag- terra sigillaták, 
festett kerámia, nagyméretű hombártöredékek, egygom
bos erős profilú fibula - az 1-2. századra datálható, ezt 
a keltezést erősíti meg 2 szórvány érem is (Domitianus, 
Hadrianus) . 

Két kisméretű, négyzet alakú, földbe mélyített ház , 
a korai Arpád-korra (10-11. sz.) keltezhető. Az egyik 
tengelyben található cölöplyuk-pár, a DK-i sarokban 
kialakított, kis kövekbó1 álló tűzhely ezeket az építn1é
nyeket a győri vagongyárban dokumentált úgynevezett 
„kisházas periódussal" párhuzan1osítja. , 

Az Arpád-kor fejlettebb szakaszából (12- 13. sz.) 
származó objektumok - elsősorban szabadtéri tüzelő
gödrök, kisebb gödrök és árkok - szórványosan a teljes 
területen megtalálhatók voltak. 

Munkatársak: Molnár Attila, Pesti Krisztina régé
szek, Szalai Gábor, Tóth Péter régésztechnikusok. 

NAGY ANDREA 

214. Kozármisleny, Botos-dűlő, Pécsi utca 
(Baranya megye) Ró 
2008. június 30-án bejelentés alapján helyszíni szemlét 
tartottam a régészeti lelónelyként számon tartott ró
mai villához tartozó területen (Hrsz.: 0173/44), ahol a , 
pataktól E-ra, a volt fatelepen épületalapozás nyomait 
találtuk. Az alapok részben a korábban mesterségesen 
feltöltött lejtő D-i oldalába kerültek, részben pedig cö
löpalapok voltak (16 db) . Bár a lejtó'bó1 kiszedett föld 

meddónányójában is előfordultak szórvány cserepek, 
feltételezésünk szerint a cölöpgödrök D-i sora került 
olyan mélyre, hogy a római n1aradványokat elérje. 
Innen már nemcsak cserepek, hanem kövek tegulák és 
freskódarabok is előkerültek. Július 9-én újabb helyszíni 
ellenőrzést végeztem, s megállapítottam: a ró1nai villa , 
központi épületeinek E-i része valószínűleg benyúlik a 
telek D-i része alá. Ugyanígy a környező telkeken szá
míthatunk római jelenségekre. 

GÁBOR ÜLIVÉR 

215. Kóny, Proletár-dűlő II. 
(Győr-Moson-Sopron megye) U, LT, Ró, Á 
2008. október-december folyamán megelőző feltárást 
végeztünk a 85. sz. főút Enesét elkerülő szakaszának 
nyomvonalára eső 2. sz. lelónelyen: 5046 m2-en felületen 
327 jelenséget találtunk. 

A legkorábbi leletek az újkó1eori dunántúli vonaldí
szes kerámia kultúrája idejébó1 származnak. A kb. 7000 
évvel ezelőtti település nyomai mellett 3 hasonló korú 
sír is napvilágra került. Az egyik esetben a testet háton 
fekvő (lábszárcsontjait a combcsontok alá hajlították, 
fejét feltehetó1eg alátámasztották) testhelyzetben he
lyezték el az ovális alakú sírgödörben. Mellékletei közül 
kiemelendő a medence bal oldalán elhelyezett kis bögre, 
a bal felkar külső oldalán talált tálka. 

A másik esetben a csontváz bal oldalán fekvő, zsugo
rított helyzetli volt. Felsőteste állatjárás által bolygatott, 
edénymelléklete(i) töredékesek voltak. A harmadik 
esetben egy sekély, kerek szájnyílású, méhkas alakú tá
rológödörben bukkantunk egy bal oldalán fekvő, erősen 
zsugorított testhelyzetű csontvázra. 

A késő kelta (Kr. e. 1. sz. második felétó1 időszámítá
sunk kezdetéig) ill. a késő római korból (Kr. u. 4. sz.) félig 
földbe mélyített, téglalap alakú házakat tártunk fel. Az , 
Arpád-kort (12-13. sz.) pedig szintén településjelenségek 
képviselték. A régészeti objektumokból állatcsontok, 
kagylóhéjak, csont- és kőeszközök, kerámiatöredékek 
kerültek elő. A római kori ház betöltésében egy bronz
fibula ill. egy csontfésű töredékét is inegtaláltuk. 

216. Környe, Alkotmány utca 2- 4. 
(Komárom-Esztergom megye) Ró 

V ARGA KRISZTINA 

2008. július 28. és augusztus 6. között folytattuk a kör
nyei késő rón1ai erőd feltárását. A helyszín a környei 
Polgármesteri Hivatal udvara volt (Hrsz.: 283), az Al
kot1nány utca 4 sz. alá eső részen. , 

Egy E- D irányú 1,5 m széles árokkal folytattuk a , 
munkát, a tavalyi árokhoz csatlakozva E felé. A késő 
római kori planír felszínét azonosítottuk, akár a korábbi 
években. Két helyen mutatkozott egy-egy sor kő 3 illet
ve 2 n1 szélességben. A D-i szélesebb kősornál egy K-i 
irányú keresztszondát nyitottunk, a1nelyben ugyanaz 
n1utatkozott, valamint Ny-ra 3 m-re egy kisebb árokkal 
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ellenőriztük a kősor folytatását. A 3 m széles kősor , 
feltehetó1eg a környei késő rón1ai erőd E-i falának ma-
radványa, an1elyet a planírrétegre raktak és legfeljebb 
vályogfal-alapozásnak volt elegendő. Tó1e északabbra 8 
m-re az átlag 2 n1 széles következő kősor tengelyiránya , 
EK-DNy volt, így a rekonstrukciós alaprajzzal összeha-
sonlítva egy kaputorony inaradványaként azonosítható. , , 
!vének belső; azaz E-i felén keményre döngölődött me-
szes járószint bontakozott ki. Egy 5x4 m-es szelvényt is 
nyitottunk a hivatalépület Ny-i falától 11n-re. Egy K-Ny 
irány(1 40 cin széles egy sor kó'bó1 álló vályogfal-alapozás 
került elő, amelyet a planírrétegre raktak. A szelvény 
Ny-i szélén a planírrétegben egysoros vályogfal-alapozás 
széle mutatkozott, a kövek között mésztörmelékkel. 

A leletanyag principatus-kori kerámia nagy válto
zatosságban, mind a planírból. Ezenkívül a Kr. u. 1. sz. 
végétó1a3. sz. közepéig terjedő időszakból ezüstdenariu
sok és egy sestertius került elő. Az árokból a falalapozás 
töredékébó1 két 4. sz. eleji antoninianus került elő. , 

SZABÓ ADÁM 

217. Körösújfa lu határa 
(Békés megye) U, R, B, Sza, A , Á 
2008. október 31. és november 26. között régészeti fel
tárásokat végeztünk a Komádi-10 és a Körös-1 gázkutak 
közötti vezeték nyomvonala által érintett leló11elyeken, 
a nyomvonal 6 n1 szélességében. 

Jákó-dűlő (MRT 4. lh.): A tiszapolgári kultúra né
hány gödre került elő. A kerán1iaanyagot a jellegzetes 
bütyökfülek jellemezték. A kerán1ia mellett őrlőkövet és 
agyagnehezéket találtunk. A szórványos telepjelenségek 
n1egfelelnek a kultúráról alkotott eddigi ismereteinknek, 
miszerint kisn1éretlí településeiket állattenyésztő élet
módjuk következtében rövid használat után felhagyták. , 
A lelónely E-i végében több egymás n1ellett futó párhu-
zan1os késő avar árok került elő, n1elyek közül néhány 
karán1(ok) része lehetett. A kerá1niaanyag a szokásos 
formát 1nutatta: homokkal soványított, kézi korongon 
for1nált, hullán1- és egyenes vonalkötegekkel díszített 
fazekak és nagyobb edények töredékei. Az egyik házban 
az edénytöredékek n1ellett egy egész alsó n1alo1nkő, több 
épületben fenőkő került elő. Összesen 36 objektumot 
tártunk fe l. 

Kelemen-tanya: A neolititkus A VK kultúra 12 objek
tuma került elő, közöttük egy félköríves árokszakasz is. 

Makkos I. (MRT 11. Zh.): Itt 11 recens és bizonytala
nul jelentkező objektumot találtunk, utóbbiak régészeti 
volta is kétséges. 

Papp-tanya (MRT 39. lh.): A neolit objektumok kizá
rólag a szelvény Ny-i fe lében kerültek elő. A leletanyag 
a többi időszakhoz képest bőséges volt. A legnagyobb 
1nennyiségben szerves soványítású durva kerán1ia került 
elő, melynek falát körön1csípésekkel, schlickwurffal és a 
peren1ét ritkán ujjbenyomkodással díszíte tték. Az egyik 
nagyobb edényhez tartozó töredéken plasztikus mean
der minta látszott. A finomkerámiát kisebb, belülró1 

kinyomott bütyökkel, perem alatti t(ízdeléssel, ferde, 
valan1int h osszabb függó1eges bekarcolással díszítették. 
A kerámián kívül néhány obszidiáneszköz és egy oltár
töredék származott ebbó1 a korszakból. 

A középső bronzkori gyulavarsándi kultúra objektu
mait kizárólag ezen a lelónelyen találtuk n1eg. A korszak
ból egy nagyobb gödörcsoport és néhány további gödör 
mellett egy 11 bögrébó1 álló edénydepó került elő. Az 
egyetlen valószínűleg felszínre épült cölöpvázas épület is 
ebbe az időszakba tartozhatott, habár a cölöplyukakban 
leletet nem találtunk. A korszakhoz tartozó objektumok
ból gazdag kerámiaanyagot gyűjtöttünk. A leggyakoribb 
forma az egyfülű bögre volt. Az edények hasát spirális, 
vagy egyenes kannelúrákkal díszítették, j ellemző volt 
a körülárkolt bütyök és a turbántekercs használata is. 
A mindennapokban használt edények mellett több 
miniatűr, gyakorlati használatra alkalmatlan edénykét 
is találtunk. Ezek mellett fedőket, hordozható t(ízhelyek 
töredékeit, kocsimodellek kerekeit, orsógombokat ta
láltunk. 

Ezen a lelónelyen 11 szarmata sír is előkerült. Tájo
lásuk D vagy DK. Kettő kivételével n1indet kirabolták. 
A legtöbb esetben néhány szétdobált cson tot hagytak 
a sírokban, de üres sírgödröt is találtunk. A n1egmaradt 
1nellékletek nem voltak különösen gazdagok. A férfi.sí
rokban vaskés, vascsat, a női sírokban bronzfibula, üveg-, 
és karneolgyöngyök, a gyereksírokban edény, mészkő ill. 
lecsapott sarkú karneolgyöngyök, az egyik sírban római 
bronzérme került elő. 

Szelvényünk 8 késő avar házat is érintett, melybó1 
kettő a tavasz folyamán feltárt Körös-1 Okány-1 gázku
tak közötti vezeték nyomvonalában lévő szelvényben 
is jelentkezett. A házak földbe mélyítettek, a magasabb 
fekvés(í h elyeken szorosan egyn1ás mellett helyezked
tek el. Tetőszerkezetük változatos lehetett. Csupán egy 
épület esett hiánytalanul a szelvényünkbe, itt nyílt le
hetőség a szerkezet teljes n1egfigyelésére, a cölöplyukak 
itt a ház rövidebbik tengelyének a végein helyezkedtek 
el. Más esetben úgy tűnt, mindkét tengely végeiben 
voltak cölöplyukak, vagy a hagyományos ágasfás-sze
lemenes szerkezetet a házak sarkaiban álló cölöpökkel 
egészítették ki. A házakban kemencét nen1 találtunk, de 
több esetben a ház gödre valamelyik sarok közelében 
kitüremkedett, itt sejthetjük a ken1encéket, de sem kö
veket, sem égett agyagot, se1n átégett ke1nencealjat nem 
találtunk. Minden házban volt viszont a középtájon egy 
tűzhely. A házakon kívül egy árok tartozott még ebbe 
a korszakba. Egy kiégett falú méhkas alakú verem is 
előkerült, melyben azonban leletanyag nem volt, de az 
avar házak közelében helyezkedett el. (Ezen a leló11elyen 
a 2008 tavaszán a Körös-1 és Okány-1 gázkutak közötti 
vezeték nyomvonalában folyó, a ini szelvényünkkel 
érintkező ásatás számozását folytattuk.) 

Tóth-tanya: A lelónelyen 15 objektun1ot tá rtunk fel, 
többségük a neolitikus AVK kultúra kisebb-nagyobb , 
amorf gödre volt. Egyetlen objektun1 képviselte az Ar-
pád-kort, melybó1 néhány hon1okkal soványított, kézi 

219 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK M AGYARORSZÁGON 2008 

korongon formált kerámiatöredék került elő, az egyiken 
bekarcolt csigavonal(?) díszítés. 

218. Kőszeg, Kőszegfa lvi - rétek-dű lő 1. 
(Vas megye) U, R, Ró 

HORNOK PÉTER 

2008. október 1-17. között próbafeltárást végeztünk a 
lelónelyen, mely a 87. sz. főút és a Gyöngyös-patak által 
közrefogott területen, a tervezett árvízcsúcs-csökkentő 
tározó építési helyszínén található. A próbafeltárás 
során 5 szonda lehumuszolásával 4313 m 2 nagyságú 
területet kutattunk. 

Az ásatást a lelónely D-i részén kijelölt 3. sz. szonda 
humuszolásával kezdtük. Ezen a lelónelyen korábban 
Farkas Csilla 2001. november 20-28. között egy optikai 
kábel fektetése kapcsán tárt fel több DVK valamint római 
kori objektumot, így a mostani próbaásatás elsődleges 
feladata a lelónely Ny-i kiterjedésének lehatárolása volt. 
A 3. sz. szondában 17 gödröt, 12 cölöplyukat és 5 árok 
részletét tártuk fel. Az objektumokból előkerült lelet
anyag alapján újkőkori (DVK), kora rézkori (Lengyel III.) 
és római kori településjelenségeket tudtunk elkülöníteni. , 

A lelónely ENy-i részén kijelölt 1. és 2. sz. szon-
dákban nem észleltünk régészeti objektumokat, ez 
valószínűleg a terület alacsonyabb fekvésével magya
rázható. A lelónely pontosabb lehatárolása érdekében 
két további szondát jelöltünk ki a tervezett tározó ha
tárain belül. A 10. sz. szondát a beruházás legészakibb 
területére jelöltük ki, amelyben szintén nem kerültek 
elő régészeti jelenségek. A 9. sz. szondát a 2. és 3. kö
zött húztuk, amelyben egy recens beásáson kívül egyéb 
jelenséget nem figyeltünk meg. 

A lelónely pontosabb megismerésének érdekében 
a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat hivatalos 
fémkereső szakembere, Sándor Lajos október 10-én egy 
kisebb kutatást végzett, amely során 4 db 4. századi pénz
érme („kisbronz") és egy bronz állatplasztika került elő. 

Ezek a leletek egy késő római településre utalnak, amely 
a tározó és a 87. sz. út közötti dombháton helyezkedik el, 
ezért indokolt ezen terület fokozott régészeti védelme. 

Munkatárs: Halász Ferenc régésztechnikus. 

219. Lajoskomárom határa 
(Fejér megye) Ró 

BASTICZ ZOLTÁN 

2008. májusban terepbejárást végeztem a település 
fejlesztésre kijelölt területein. 

Kölcsey utca: A leendő Kölcsey utca két oldalán (a 
halastó és a falu irányában egyaránt) római kori cseré
panyagot gyűjtöttem. A leletanyagban dominál a benn
szülött kerámia. Az edények legnagyobb részét enyhén 
kihajló és egyenesre levágott perem(í fazekak teszik ki. 
A fazékperemen több esetben körbefutó hullámvonal
díszítés figyelhető meg. A közepes intenzitású lelónely , 
kiterjedését D-i és E-i irányban nem lehetett ineghatá-

rozni. A leletanyag szóródása alapján kétségtelen, hogy a , 
telepnyom mind a D-i, mind pedig az E-i irányba tovább 
terjed. Leletanyag Ny felé a halastó partjáig jelentkezett. 

Mezó1eomáromi út mellett: A Mezőkomárom felé , 
vezető úttól közvetlenül E-ra lévő területen közepes 
intenzitással római kori edénytöredékek jelentkeztek. 
A térszín itt a Kutas-ér irányába erősen lejt. A leletanyag 
nagyobb része a völgyhöz közelebb került elő. Egészen 
a vízmederig nen1 tudtam átvizsgálni a területet, mivel 
a völgyoldal nincs művelve. A telepnyom D-i irányban 
egészen a műútig kiterjed. Feltehetően az út D-i olda
lára is átnyúlik, a túloldalon lévő erdős-bokros terület 
azonban nem volt vizsgálható. 

Móricz Zsigmond utcától nyugatra: Nagyobb, vi
szonylag sík, egyenletes területen intenzív római kori 
leletanyag jelentkezett. Az előkerült leletekre jellemzőek 
az apró kaviccsal és összetört kagylóhéjjal soványított 
- többnyire szürke színűre égetett - kerámiatöredékek, 
valamint a durvább kidolgozású, kézzel formált darabok 
(ún. bennszülött kerámia) . Az edénytöredékek mellett 
kisebb téglatöredékek és vassalakdarabok is előkerültek. 
A lelónely kiterjedését viszonylag jól meg lehetett hatá
rozni: Ny-i szélét az itt lévő halastó széle alkotta, míg déli 
határát egy kisebb - a Kutas-érbe torkolló - patakvölgy 
képezte. A kerámiatöredékek legnagyobb számban a 
halastó partja mentén, illetve a lelónely déli részén, a 
patakvölgyhöz közel kerültek elő. Elképzelhető, hogy a 
lelónely egy része a halastó területére esik. 

220 . Lánycsók, M6 116. l előhe ly 

(Baranya megye) U, B, Ró, Á 

TAKÁCS KÁROLY 

2008 májusában került elő a lelónely az M6 autópálya 
földmunkáinak szakfelügyelete során. A július 28. és 
november 7. között végzett megelőző ásatással 22 049 
m 2-t kutattunk át. 

A lelónely egy megközelító1eg K-Ny-i irányú, É felé , , 
erősen lejtő domboldal EK-i részén helyezkedik el, E-ról 
egy patak határolja. A patak közvetlen közelében elhe
lyezkedő objektumokat azonban a magas talajvízszint 
miatt nem tárhattuk fel. Itt mindössze 30-40 cm vastag 
termőtalaj fedte a területet, a dombtető felé haladva 
azonban jelentősen megvastagodott a humuszréteg (he
lyenként elérte a 150-200 cm-t). 

Összesen 433 régészeti jelenség került elő. Az egyes , 
korszakok hagyatéka jól elkülönül a területen: az Arpád-, 
kori sütőkemencék a patak E-i partjától a dombtetőig, 
a neolit házak és te1netkezések, illetve a néhány római 
kori leletanyagot tartalmazó gödör a lelónely K-i részén, 
míg a bronzkor időszakába sorolható hulladékgödrök 
nagyrészt a don1btetőn helyezkedtek el. 

A nagyméretű gödörházak jelentős mennyiségű 
kerámia- és állatcsontanyaggal és zsugorított csont
vázas ten1etkezések jelentették a neolitikum emlékeit. 
A kerámiaanyag nagy részét a durva, kézzel formált, 
nagyméretű tárolóedények töredékei tették ki a jellegze-
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tes „Schlickwurf"-díszítéssel. Az egyik ház leletei között 
egy idol töredéke került elő. 

Telepjelenségek - hulladékgödrök, tárolóvermek -
sorolhatók a bronzkorba, bontásuk során mészbetétes 
edények töredékei kerültek elő. 

Valószínűleg a római kori lelónely Ny-i része esett a 
kutatási területbe, néhány gödröt tártunk csak fel, ezek 
fó1eg házikerámiát, illetve néhány terra sigillata töredé
ket tartalmaztak. Szórványként került elő a területró1 
egy kiegészíthető lezoux-i terra sigillata edény. 

/ 

Az Arpád-kori leletanyagban feltűnően magas a kül-
ső kemencék aránya, lakóépületekbó1 viszont mindössze 
egyetlen félig földbe mélyített, cölöpszerkezetes épüle
tet tártunk fel. A kemencék a víz közelségét kihasználva 
a patak partjától húzódtak a dombtető felé. Előterükben 
általában nem találtunk leletanyagot, a platni alatti 
részt azonban gyakran rakták ki kerámiatöredékekkel 
(12-13. századi cserépbográcsok, fenékbélyeg, palac
kok töredékei) . Több esetben megújított sütőfelületet 
tárhattunk fel, ami pontosabb datálásra ad lehetőséget. 
A kora középkori település részeként előkerült néhány 
kerítő- ill vízelvezető árok is. 

A területet Ny-K-i irányban átszelte 3 újkori árok 
és egy szemetesgödör, melyek 18-19. századi, mázas és 
festett kerámiatöredékeket tartalmaztak. 

A főpálya K-i oldalán húzódó, 1897. sz. vízelvezető 
árok földmunkái során további 3 objektum került elő, 
melyeket szakfelügyelet keretében dokumentáltunk. 
A jelenségek egymáshoz viszonylag közel helyezkedtek 
el, két objektum nem tartalmazott leletanyagot, egy 
méhkas alakú tárolóverembó1 azonban nagy mennyiségű 

/ 

Arpád-kori kerámia, valamint paticsdarabok kerültek elő. 

221. Lápafő, Temető 
(Tolna megye) Kö 

VAJDA-KISS Ü LGA 

2005-ben már bejártam a temető területét, ahol egy 
18. századi adat szerint a falu középkori temploma állt. 
Ekkor nem találtam az épület nyon1ait, de a temető 
körüli szántókon középkori cserepeket gyCíjtöttem.26 

/ 

A ravatalozótól E-ra - ahol állítólag többször kerül-
tek elő kövek - füves területen 2008. március 17-én 
vakondtúrásokban apró téglamorzsalékot, egy friss sír 
szélén pedig tégla- és kőtöredékeket, valamint néhány 
en1bercsontdarabot figyelte1n meg. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

222. Levél határa 
// 

(Győr-Moson-Sopron megye) O, Ró 
2008. októberben helyszíni szemlét tartottan1 a település 
fejlesztésre kijelölt területein. 

26 ln: Régészeti kutatások Magyarországon - Archaeological Invest
igations in Hungary 2005. Budapest, 2006. 266. 

Cseresznyés utca: A belterület D-i szélén, a Cseresz
nyés utca házsorával szembeni, még beépítetlen, szán
tott parcellán római kerámiatöredékek (zömében szürke 
házikerámia), valamint apró tégla töredékek jelentkeztek 
a felszínen. A lelónely egy enyhe kiemelkedés, mely 
mind a Cseresznyés utca, mind pedig a Szövetkezet 
utca irányába folytatódik. A lelónely minden bizonnyal 
kiterjed az említett utcák már beépített részére is. 

Két-víz-köz: A Lajta közelében, a medertó1 D-re, a 
sík szántóföldön szórványosan atipikus őskori kerá
miatöredékeket találtam. A munkát nehezítette, hogy 
a vékony humuszréteg alatti Lajta-kavicsok a felszínen 
is megjelentek, helyenként szinte teljesen elborították 
azt. A lelónely kiterjedését a vázolt körülmények n1iatt 
nem lehetett pontosan meghatározni. 

TAKÁCS KÁROLY 

223. Leányfalu, Móricz Zsigmond út 163/c 
(MRT 7. k. 11 /2 lh.) 
(Pest megye) Ró 
A késő római őrtorony melletti ház udvarán úszóme
dence építése közben egy késő római kó1ádasírt boly
gattak meg a munkások. A sír kb. 2,5 m mélységben 
került elő, felette folyami kavicsból álló vastag üledékes 
réteg volt. A Ny-K tájolású férfi.váz nyújtott helyzet
ben feküdt. Koponyáját, bal felső karját a bordákkal 
együtt s a medencéjét már kiszedte a gép. Melléklet 
nem került elő. A kó1áda lapos kövekbó1 épült, felírat 
nem látszott rajta. Kiemelni nem lehetett. Többször 
végeztünk szakfelügyeletet a ház kerítésének s egyéb 
melléképületeknek az átépítésénél, ám más leletanyag 
nem került elő. 

22~.Lébény,Göbeháza 

(Győr-Moson-Sopron megye) R, Á 

ÜTTOMÁNYI KATALIN 

2008. július 22. és szeptember 29. között a lébényi Ipari 
Parkban végeztünk megelőző feltárást (Hrsz.: 2002). 

/ 

A terület egy ENy-DK-i irányban elnyújtott lapos domb-
hát DNy-i lejtőjén található. A beruházással érintett 
11 OOO m2-es terület közvetlenül kapcsolódik a 2006-
ban feltárt Horseboxes telekhez, valamint a 2007-ben 
feltárt Renault telekhez és a kettő között húzódó 2001 
hrsz. szintén megelőző feltárással kutatott bekötőút
hoz. A jelen ásatáson valamint az említett feltárásokon 
megfigyelt régészeti jelenségek jellege és kora egyn1ással 
többé-kevésbé megegyezik. 

A telken feltárt 456 régészeti objektun1 nagyobb ré-
/ 

sze az eddig megismert Arpád-kori falurészhez tartozik. 
Korukat az előkerült nagy mennyiségű kerámiaanyag 
alapján a 12-13. századra tehetjük. A korszakból egy 
lakóházat tártunk fel, a1nely méretében, szerkezetében, 
és tájolásában a Horseboxes-telken eló1<:erült házakhoz 
hasonlít: téglalap alaprajzú veremház, két ágasfával, 
DNy-i sarokban agyagtapasztásos kemencével. 

221 



R ÉGÉSZETI KUTATÁSOK M AGYARORSZÁGON 2008 

Feltártuk több ovális alakú, nagyjából egyező mé
ret(í cölöpvázas, felmenő falú épület maradványait, 
melyek valószínűleg terménytárolók (csűrök) voltak. Az , 
Arpád-kori telephez tartozott továbbá számos kisebb-
nagyobb (kerek, ovális vagy téglalap alakú) tárológödör, 
egy szabadtéri kemence a munkagödrével, egy szabály
talan alakú, gödörólként értelmezhető objektum, két 
fa bélésű kút, valamint több nagyméretű agyagkitern1elő 
gödör, illetve gödörkomplexum, és számos, egyelőre , 
összefüggések nélküli, cölöplyuk. Az Arpád-kori gödrök-
bó1 nagy mennyiségű patics- és téglatöredék került elő. , 

Az Arpád-kori telephez tartoztak még kisebb, ovális 
alakú területet kerítő árkok (karámok), valamint na
gyobb méretű vízelvezető árkok. A vízelvezető árkok 
összefüggő rendszert alkottak: három párhuzamos 
árok a terület magasabb részéró1 a csapadékvizet egy 
mélyebb szinten található széles csatornaszerű árokba 
juttatta. A csatornaszerű meder egy nagyobb vízgyűjtő 
gödörbe (gödörkomplexumba) torkollott. A vízgyűjtő 
gödörben két szabályos kútszerű mélyedést figyeltünk 
meg, az egyikben viszonylag jó állapotban megmaradt 
faszerkezettel (ácsolt deszkabélés). , 

Az Arpád-kori leletanyagot túlnyomó részt alkotó 
kerámialeleteken kívül vaseszközök, valamint egy bronz 
karikagyűrű is előkerült. 

A rézkori horizontot alapárkos épületek (építmé
nyek), tárológödrök (részben méhkas alakú vermek), 
valamint három nagyméretű is1neretlen rendeltetésű 
gödör alkotja. Az utóbbiak mérete nagyjából megegye
zik, alakjuk szabálytalan, bennük helyenként kisebb 
cölöplyukak figyelhetó'k meg (egyikben kisebb tároló
gödör is eló'került). 

A leletanyag a Hansági Múzeumba került. 

22 5. Libickozma határa 
(Somogy megye) Ő, Ró, Kö 

TAKÁCS KÁROLY 

2008. április 16-án korábbi lelóbelyeket ellenőriztünk, 

pontosítottunk és újabbakat rögzítettünk a településen. 
Gerberica: A Siklósi Gyula által 1992-ben felfedezett 

lelóbely Ny-i és D-i részét terjesztettük ki, a K-i fedett, 
itt bejárást nem lehetett végezni. A Ny-i részró1 kovapat
tintékot, 1-2 őskori?, 1-2 római kori? és kevés középkori, 
a DNy-i részró1 kevés római kori és középkori kerámia
töredéket gy(íjtöttünk. A két lelóbelyet egy vízfolyás 
választja el. Mindkét lelóbely talaja homokos, ezért a 
leletanyag erősen kopott. A Ny-i leló11elyet Gerberica 
Nyugat néven rögzítettük. , 

Temető 1nellett: A temetőtó1 E-ra kisebb lelóbelyet , 
lokalizáltunk, E-i részét nem tudtuk bejárni, mert már 
elboronálták. A lelőhelyen őskori, római kori? és kö
zépkori kerámiatöredékeket gyűjtöttünk. A lelóbely 
kiterjedése nagyobb, de valószínűleg nem függ össze a 
korábban bejárt Gerberica lelóbellyel. 

A település déli vége: A falu déli részén kisebb ha
lo1nsírn1ezőt fedeztünk fel. A templom és a Malom-árok 

között 12 halom található, K-Ny irányban, két sorban. 
A két sor között nagyobb üres rész van, esetleg a hal
mokat itt felszámolták. A templom mellett két nagyobb 
halom van, ezektó1 Ny-ra egy nagyobb. Ettó1 D-re a 
domb szélén, egy bizonytalan kiemelkedés található. 
Egy csaknen1 teljesen kirabolt és elpusztított halmot 
D-ró1 egy árok szegélyez, ettó1 D-re egy kisebb halom 
van. A domb szélén két bizonytalan kien1elkedés van. , 
A birkalegelőre vezető földúttól D-re három, E-D irány-
ban sorakozó földsír látható. A halmok átlagos átmérője 
kb. 8 m, magasságuk kb. 30-50 cm. A halmok a temető 
K- Ny irányú szerkezete, a halmok mérete és római kori 
lelóbelyek (Gerberica és esetleg a Temető inelletti rész) 
közelsége miatt feltehetó1eg római koriak. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 
NÉMETH PÉTER GERGELY 

2 26. Ligetfalva határa ,„ ~ 

(Zala megye) 0 , Ró, N?, A 
A 76 sz. Balatonszentgyörgy- Körmend főút rekonstruk
ciója keretében a 26+850 (Szentgyörgyvár-Felsőmánd
puszta) és a 36+500 (Nagykapornak-Padári-elágazó) 
km-szelvények közötti szakasz régészeti terepbejárását 
végeztük el 2008. március 17-20. között. Ennek során 
több új lelóbelyet lokalizáltunk. 

Erdő-főd: A község határának D-i sarkánál, a Li
getfalvai-patak bal partjára lejtő domb oldalán, gazos 
szántóföldön, a nehéz megfigyelési körülmények elle
nére egy K-Ny hossztengely(í, 115x40 m-es területen, 
közepes mennyiségű, közelebbró1 meg nem határozható , 
őskori és késő népvándorlás vagy kora Arpád-kori edény-
töredékeket gyűjtöttünk. 

Forrás-dűlő: A település D-i sarka közelében, a Li-, , 
getfalvai-patakra lejtő domb oldalán, egy EENy- DDK 
hossztengelyű, 115x60 m-es területen, kevés őskori, , 
római kori és Arpád-kori edénytöredéket gyűjtöttünk. 

Kis-kuti-dűlő: A községtől DNy-ra, a Ligetfalvai
patak bal partjára lejtő don1b oldalán, részben szántó-, , 
földön, részben réten, egy EENy-DDK hossztengelyű, 
215x80 m-es területen, elszórtan találtunk őskori és , 
Arpád-kori edénytöredékeket. 

Kis-rét: A község határának D-i sarkánál, a Ligetfal
vai-patak bal partjára lejtő don1b oldalán, gazos szántó
földön, a nehéz megfigyelési körülmények ellenére, egy , 
ENy-DK hossztengelyű, 160x50 m-es területen lehetett 
elszórtan, apró, közelebbró1 meg nem határozható őskori , 
és Arpád-kori edénytöredékeket gyűjteni. 

Munkatársak: Basticz Zoltán és Mészáros Melinda 
régész, Kámán Beáta technikus. 

22 7. Lukácsháza határa 
(Vas megye) U, Á 

KVASSAY JUDIT 

2008. október 1- 17. között próbafeltárást végeztünk a 
lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén. 
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Gyalogúti-dűlő: A 6. sz. szondában nem találtunk 
régészeti jelenséget, azonban itt is kerültek elő az erózió 
által idesodródott kerámiatöredékek. A leló'hely földrajzi 
adottságait figyelembe véve egy további szondát (8. sz.) 
is kijelöltünk a gát nyomvonalában, egy magasabban 
fekvő helyen. Ebben 5 objektumot tártunk fel, amelyek , 
közül az egyik egy Arpád-kori mészégető kemence, ami 
teljesen fel volt töltve mészkővel. 

Kollár-rét: Az 5. sz. szondában nem észleltünk régé
szeti jelenséget, bár a gépi nyesés során eló'került néhány 
neolit edénytöredék, amelyek valószínűleg az erózióval 
kerültek a helyszínre. 

Parragi rétek: A Gyöngyös-patak Ny-i oldalán, a 
gát nyomvonalában helyezkedik el. Az itt kijelölt 7. sz. 
szondában régészeti jelenség nem került elő. 

Munkatárs: Halász Ferenc régésztechnikus 
BASTICZ ZOLTÁN 

228. Magyaregregy, Hodács 
N 

(Baranya megye) 0, Kö 
Magyaregregy és a márévári elágazás között, az ország
úttól K-re egy helyi adatközlő szerint kőépület nyomai 
láthatók. A mondott helyen fó1eg középkori és néhány 
jellegtelen őskori cserepet találtam 2008. április 4-én. 

229. Magyarkeszi , Diós-dűlő 
(Tolna megye) Kö 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Az 1960-as években két alkalommal is bejárt, de köze
lebbró1 ismeretlen leló'helyű templomot azonosítottam 
újra Magyarkeszitó1 Ny-ra kb. 1,5 kn1-re. 2008. február , 
elején a Tita-patak völgyére meró1eges dombvonulat E-i 
részén kb. 40x30 m-es területen ritkásan kis és közepes 
méretű kő- és téglatöredéket figyeltem meg, ember
csontok csak elvétve fordultak elő. A falu bizonyára a , 
templomtól E-ra, vélhetó1eg a patakkal párhuzamosan, 
Ny-K irányba húzódott. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

230. Makó, lgási-járandó 1. 
(Csongrád megye) U, B, V, LT, Sza, H, Á 
Az M43 autópálya építéséhez kapcsolódóan tervezett, , , 
Makót EEK feló1 elkerülő út nyomvonalán, az igási út 
és a vasútvonal kereszteződésétó1400 m-re DK-re talál
ható a leló'hely (M43 25. lh.), a Jángor-ér magaspartján. 
A leló'helyet az út nyomvonala keresztben szelte át. 
2008-ban 16 500 m 2-en 467 objektum került elő. 

Az intenzíven fedett leló'helyen a Makó-kultúra és a 
halomsíros kultúra néhány gödre és ez utóbbi korszakba 
tartozó, apszisos felszíni háza, szkíta és kelta, valamint 
Árpád-kori településobjektumok, félig földbe n1élyített 
házak, ken1encék, füstöló'k, gödrök és árkok kerültek elő. 
A magaspart K-i szélén egy szar1nata és egy 10. századi 
temető húzódott, n1indkettőt teljesen feltártuk. 

, 
A szarmata te1nető 14 sírja szabálytalan ENy-DK 

sírsorokba rendeződött. A sírok nagyrészt bolygatatla
nok voltak, beló1ük gazdag leletanyag került elő (ezüst
csüngó'k, torgues, emailos fibulák, különböző övcsüngó'k 
stb.). Az antropológiai anyag rendkívül jó megtartású. 
A temető használata a Kr. u. 2-3. századra tehető. , 

A honfoglalás kori temetó'ben szabálytalan, EK-
DNy tájolású sírsorokat alkotva, 11 sír került elő, köztük 
két sírgödör üres volt. A temetkezésekbó1 szegényes 
leletanyag származik (fülkarika, bronz palmettás füles
gombok, vaskés, nyílcsúcs, kardtöredék). Az antropo
lógiai anyagon számos csontelváltozás figyelhető meg. 
A 10. századi köznépi temetó'k sorában ritka az ilyen 
kis sírszámú temető. 

Munkatársak: Heipl Mónika, Kerekes Orsolya, Törő
csik István (MFM) . 

231. Makó, lgási járandó II. 
(Csongrád megye) B, L T, Sza, Kk 

BALOGH CSILLA 

A közel 250 m hosszú, 24-55 m között változó szélességű 
szelvényben 2008. július 22. és október 9. között végeztük 
el a kutatást. A leló'helyen 247 objektumot tártunk fel. 

, 

, 
A területet ENy-i szélén egy vaskos, 8-10 m széles, 

E-D tájolású markáns pleisztocén mederág keresztezte. 
A mély fekvésű terület humuszolásakor végig régészeti 
korú objektumok jelentkeztek, változó intenzitásban, 
ami a korabeli talajvíz jóval mélyebb jelenlétére utal. 
A medret követő magasabb, partos részen egy szórt 
szerkezetű vaskori, La Tene C korú település nyomait 
lokalizáltuk. A lelőhelyen fó'ként változatos szerkezetű 
földbe mélyített épületek, műhelyek nyomait tártuk 
fel, bennük közepes mennyiségű kerámiaanyaggal. 
A korongolt kerámia aránya nagyjából 20o/o körül 
van, igen sok a kézzel formált, de finom kidolgozású, 
fényezett felületű, a korábbi időszak tradícióit tovább 
hordozó edénytöredékek száma. Az objektumokból több 
vadkanállkapocs is eló'került, mellettük unikális egy 
szépen csiszolt vadkanagyarfüggő. A jellegzetes, datáló 
kelta leletanyagot néhány dísztett töredék mellett egy 
kis grafitos, seprűmintás fazék gazdagítja. 

A leló'hely legmagasabb részén egyértelműen nőtt 
a leló'hely intenzitása, számos kora bronzkori gödörrel 
gazdagítva ismereteinket. A nyomvonal DK-i harmadá
ban egy újabb mederrész került elő, melyben néhány 
szarmata gödör mellett késő középkori leletanyagot 
tartalmazó gödröt tártunk fel. 

A leló'helyet a nyomvonal szélességében (a hosszabbí
tás 24 m), DK-i irányban további 50 m hosszúságban fel
tártuk. A területen további 11 objektum foltja került elő, 
egyre csökkenő intenzitással. Az utolsó 20 m-en további 
jelenségekre utaló nyom nem került elő, így kijelenthető, 
hogy ebben az irányban a leló'hely nem folytatódik. 

Már a n1unkálatok előtt valószínű volt, hogy a nyom
vonalban közel 100 in-re elhelyezkedő 25. sz. leló'hellyel 
össze fog érni a 26-os. A területen két pleisztocén me-
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derrész bontakozott ki, köztük egy markánsabb, partos 
résszel, melyen közepes, de folyamatos intenzitással 
bontakoztak ki a vaskori jelenségek foltjai. Összesen 49 
stratigráfiai egységet különítettünk el, melyek döntő 
többségét teljesen fel is tártuk. 

Sz. W1LHELM GÁBOR 

232. Makó, lgási ugar (Beke-tanya ) 
(Csongrád megye) Sza , 
Az M43 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Makó E-i , , 
csomópont és a Makót EEK feló1 elkerülő út között a 
4415. sz. út szélesítése történt. Ezt megelőzően került , 
sor a leló'hely feltárására. A leló'hely Makótól E-ra, az 
Igási ugar elnevezésű határrészben található, az egykori 
József Attila Tsz juhászatával szemben. Itt egy egykori 
vízfolyásnak (ma Sós-tó) a környezetbó1 alig kiemel
kedő, lankás magas partja húzódik ÉNy-DK irányban. 
A leló'hely ezen a földháton terül el, m elyet a már 
meglévő út mintegy 150 m hosszan szel át. Az aszfaltút 
Ny-i oldalán 5, a keletin 15 m szélességű szelvényekben 
végeztünk feltárást. A 2008. évben megkutatott terület 
2341 m2 volt, am elyen egy késő szarmata település 31 
objektuma került elő, igen bőséges régészeti leletanyag
gal. Az objektumok között vízgyűjtők, gödrök, kemencék 
voltak. A leló'hely a terepbejárás során megállapított , 
határain tovább nyúlik mind E-i, mind D-i irányban. 

Munkatársak: Heipl Mónika, Kerekes Orsolya, Törő
csik István (MFM). 

233. Makó, Ipari Park 
(Csongrád megye) U, Sza , Á 

B ALOGH CSILLA 

2008. július 25-én terepbejárást végeztünk a jelenleg 
is működő Ipari Park épületkomplexumának tervezett 
bővítését megelőzően. 

Ipari Park I. Zh.: A 10405/ 36, 10405/38, 0666/34, 
0666/ 47, 10428/ 1, 10428/5-9 hrsz. alatti területen 
egy kb. 550x260-300 m kiterjedésű, eddig ismeretlen 
leló11elyet azonosítottunk. A leló'helyet ÉK feló1 az Ipari 
Park már meglévő épületei, DNy feló1 egy n1ezőgazda

sági épületkomplexum határolja. Legintenzívebb része , 
a Makóról az Ipari Parkhoz vezető műút bal (ENy-i) 
oldalán húzódó kis, környezetébó1 jól megfigyelhetően 
kiemelkedő dombháton lokalizálható, de kisebb mennyi-, 
ségben a domb K-i és E-i lejtőjén is került elő leletanyag. 
Hasonlóan intenzívnek mondható a leló'hely DNy-i, a 
n1ezőgazdasági épületegyütteshez közeli része: itt egy , 
DNy-EK lefutású, kb. 200 m hosszú don1bháton, illetve , 
annak E-i lejtőjén sűríísödtek a leletek. Az eló'került kerá-
n1iaanyag a középső neolitikumra, a római császárkorra, , 
illetve az Arpád-korra keltezhető. 

Ipari Park II. lh. : A 10405/44-47, 10405/15-20, 
0666/50-53, 56 hrsz. alatti területen két, az M43 autó
pálya Makót elkerülő szakaszának építését megelőzően 

végzett terepbejárás során azonosított leló'hely hitele-

sítésére, lokalizálására törekedtünk. Az M43 27. szá
mú leló'hely esetében a hitelesítés sikerrel járt. A kb. 
200x160 m kiterjedésű leló'hely a rákosi úttól DK-re 
azonosítható, egy lapos, környezetébó1 alig kiemelkedő 

dombháton, melyet ÉK feló1 egy DNy-i irányban el
kanyarodó, lefűződött, mára elmocsarasodott egykori 
folyókanyarulat határol. A bejárás során zömmel szar
mata leletanyagot gyűjtöttünk, a 2001-es bejárási doku-, 
mentáció szerint viszont őskori és Arpád-kori települési 
objektumok eló'kerülése is várható. 

234. Makó, Kossuth Tsz 
(Csongrád megye) Sza, Á, Kú 

HETESI SZILVIA 

Az M4 autópálya 28. sz. leló'helyének nagy részén az 
intenzív talajművelés következtében az objektumok igen 
sekélyek voltak, többségüket a szántás már szinte telje
sen elpusztította, ezért csak szórványosan tartalmaztak 
leletanyagot. Ahol megállapítható volt, ott az objektumok 
egy-két kivétellel népvándorlás koriak voltak, kézzel for-, 
mált, durvakerámiát tartalmaztak. Ez alól csak 1 Arpád-
kori gödör és 6 kora újkori leletet tartalmazó objektum 
jelentett kivételt. A leló'helyen eló1<erült 144 objektum 
nagy része a népvándorlás koron belül inkább a szarmata 
korhoz köthető. A feltárás alapján egyértelműen megál-, 
lapítható volt, hogy a leló'hely a terület E-i határán futó 
érrel párhuzamosan, az egykori magasparton húzódik 
végig és így csak egy vékony szelete esett a nyomvonalba. 

235. Makó, Mikócsa-dűlő 
(Csongrád megye) Sza, A, Ú, 1 

FOGAS ÜTTÓ 

Az M43 autópálya Makót elkerülő Ny-i szakaszán 3 
leló'helyen végeztünk megelőző régészeti feltárást 2008 
folyamán. 

29. lelónely: A lelőhely a királyhegyesi út és a 
nyon1vonal kereszteződéstó1100 m-re DK-re található, a 
környezetébó12-3 m-re kiemelkedő dombhát K-i szélén. , 
A terület E-i oldalát egy mélyen fekvő, náddal erősen 
benőtt terület határolja. A nádas egy kisebb tavat övez, 
amelyet a Mikócsai-csatorna is táplál. Július 22. és au
gusztus 8. között 2717 1n2-nyi területen 26 objektumot 
különítettünk el. Közülük 10 szarmata, 12 újkori és 12 
ismeretlen korú. Az objektun1ok közül 22 gödör, 10 
árok, 3 cölöphely. A leletanyag döntő része állatcsont 
és kerámia volt. 

Az objektumok az en1lített mederszakaszt övezve , 
kerültek elő. Eszaknyugaton ezen objektumok döntő 
része a korábbi terepi tapasztalatoknak megfelelően a 
szarmata népesség kései 4-5. századi megtelepedését 
jelezték. Mind telepobjektumok, agyagnyerő, illetve 
hulladékgödrök voltak, gazdag leletanyaggal. Az egyik 
gödörbó1 egy vizeskorsó teljes profilú, csaknem ép tö-, 
redéke került elő. A szelvény szintén E-i harmadából 
került elő a feltárás leggazdagabb gödre is. Ebben igen 
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nagy számban tárolóedények, tálak, fazekak össze
illeszthető töredékei kerültek napvilágra. A főző- és 
tárolóedények között több ritka típus is található. Az 
itt előkerült szarn1ata objektumok ritkásan, egymást 
nem érintve helyezkedtek el. Helyzetüket megfigyelve 
n1egállapítható, hogy további objektumokkal a don1b , 
ENy-i lejtőjén a királyhegyesi úttal párhuzamosan lehet 
szán1olni. 

A terület középső és DK-i harmadában szar1nata 
kori objektumok n1ár ne1n kerültek elő. Itt elsősorban 

újkori és ismeretlen korú objektumokat figyeltünk n1eg. 
Az objektumok ebben a harmadban a szelvény don1b 
feló1i, DK-i oldalán slírűsödtek. Számuk a inélyebb 
fekvéslí területek felé fokozatosan csökkent. Szintén csak 
egy újkori árok került elő a terület DK-i végén nyitott 
próbaszondában. 

30. leló'hely: Itt augusztus 11. és október 22. között 
végeztük a kutatást. A leló'hely egy mélyebb fekvésű, 
egykor vízállásokkal határolt partos területen található, 
a királyhegyesi úttól DK-re 0,5 kn1-re. Az átlagos tenger
szint feletti magasság 82 m. A feltárásra kijelölt közel 
230 m hosszú és 45 n1 széles nyomvonalnak középső 
harmada enyhén kien1elkedett a környezetébó1, az , 
ENy-i és DK-i harmad kissé lejtős a vízjárta részek felé. , 
A korábbi terepbejárások során a lelónelyen Arpád-kori 
és jellegtelen őskori leleteket gyűjtöttek. A leletek szór
ványosan jelentkeztek a feltárást közvetlenül inegelőző 
terepszen1le során is. 

A nyon1vonal DK-i har1nadában nyitott 20x20 m-es 
szonda negatívnak bizonyult, azt követően 5 kutatószon-, 
dával haladtunk ENy-felé. Az első objektum a szelvény , 
ENy-i szélén jelentkezett. Az ezt követő felületnyitás 
nyon1án összesen 27 régészeti jelenséget és 16 objek
tumot rögzítettünk a gyér intenzitású lelónelyen. Ezek 
alapján egy szórt településszerkezet rekonstruálható, az 
objektumok egyn1ástól nagy távolságra helyezkedtek el, 
köztük szuperpozíciót nen1 figyeltünk n1eg. A leletanyag 
alapján a teleprészletet előzetesen az avar kor kései, 8-9. 
századi periódusára keltezhetjük. 

Több gazdasági épületnek tartható struktúra került 
elő. Ezek rendeltetése különböző lehetett. A nyo1nvo
nal közepén eló'került 5,5 in hosszú gödörkon1plexun1 
egyértelmlíen tárolóveren1. A 3 „helyiségre» osztott, lép
csős lejáratú beásás aljáról égett gabonamaradványokat 
gyűjtöttünk. A vastag faszenes, paticsos omladékréteg 
alapján fából épült, tapasztott falú felépítmény sejthető, 
bár tartócölöpök helyét nem találtuk. 

Két beásást az eló'került nagyobb n1ennyiséglí salak 
alapján műhelynek határoztunk meg. Az egyik a terület 
DNy-i szélén került elő. A közel 7 n12 alapterület(í épület 
padlóját mélyen az altalajba ásták. A tetőzetre a ház kö
zepén eló'került cölöphely utalt. A nagyobb inennyiségű 
salak n1ellett csillá1nos pala töredékeit gyCíjtöttük össze 
a betöltésbó1. 

A telepen a n1űhelyeknek tartható struktúrák kö-, 
zött, a szelvény EK-i felében előkerült pár, elsőd legesen 

agyagnyerő gödörnek n1eghatározható beásás. Ezek 

formája változatos, öblös és aknaszerű is van köztük. 
A leletanyag, akárcsak a többi objektumnál, elsősorban 
a betöltésük felső egyharmadára koncentrálódik. Ez az 
omladék- vagy pusztulási réteg a legtöbb objektumnál 
megtalálható volt. 

A feltárás területén több, az avar telepeken általá
nosan megfigyelt hosszan elnyúló árkot is kibontottunk. 
Ezek az említett gazdasági épületekkel nem inutatnak 
szoros összefüggést. Funkciójukra a területen való hely-, 
zetük alapján következtethetünk. Igya feltárás középső 
harmadából induló és a vízparti sáv felé vezető árok 
egyértehnűen a csapadékvíz elvezetését szolgálhatta. 
Egy ehhez kapcsolódó szögletes árokrészletró1 csak 
annyi állapítható meg, hogy kerítő funkcióval bírt. Az 
U alakban körbezárt területen azonban nem találtunk 
régészeti jelenséget. 

A vizsgált objektumok szóródása alapján megál
lapítható, hogy a telepet a vízparti sávra támaszkodva 
alakították ki kb. 100-120 m szélességben. A terület , 
DNy-i és EK-i vízparti sávja mentén további objektumok 
eló'kerülése várható. 

A rosszul kiégetett nagyméret(í sütónarang-töre
dékek inellett a korongolt, homokkal és apró kaviccsal 
soványított fazekak töredékei alkotják a leletanyag ge
rincét. A vörösre, szürkésbarnára égetett, kézi korongon 
készült fazekak oldalát és gyakran pere1nét is változatos 
kialakításban bekarcolt vonalkötegekkel díszítették. 
A leletanyagban igen nagy mennyiségben van jelen a 
salakrög, palás kőzetdarabok társaságában. Egy vasbuca, 
valamint az említett salakok felbukkanása a területen 
folytatott gyepvasérc feldolgozással függhet össze. 

31. leló'hely: A nyomvonal 3+600-3+970 km-szel
vénye között, a Mikócsa-ér mellékágának partján, a 
MAFÉG gyárteleptó1 ÉK-re található. A terepbejárás 
során őskorinak (bronzkor?), szarmatának, avarnak(?), , 
Arpád-korinak és középkorinak meghatározott kerán1iát 
gyCíjtöttek. 

A megelőző feltárást szeptember 9. és november 
14. között végeztük. Egy római kori szar1nata település 
és egy szarn1ata temető részlete, valan1int egy késő 
avar település része került elő. A feltárt 20 314 m 2-en 
összesen 251 objektun1ot találtunk. 

A közel 400 in hosszú, átlagban 40 n1 széles szel
vényt a terület közepét meró1egesen keresztező dűlőút 
inentén két részre osztottuk. A terület hun1uszolását a 
DK-i végénél kezdtük, innen nagyjából 18-20 m-re egy 
markáns, négyosztatú árokszakasz szelte keresztbe a 
szelvényt. 

Az árkon túl a szelvény egész hosszában számos 
jelenség inutatkozott, köztük több omladékos betöltés(í 
objektum foltja, melyek nyesése során n1ár nagy me1myi
ségű késő szarmata leletanyag került elő. A területen 2 
földbe mélyített épület, egy alapárkos, 9 cölöplyukas 
építn1ény, egy nagyn1éretű kerítőárok, számos veren1, 
egyéb gödör és cölöplyuk került elő. Az objektumok 
egy része omladékos planírozási réteggel volt feltöltve, 
n1elyekbó1 igen jelentős n1ennyiségű kerán1iaanyag látott 
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napvilágot. Több gödörbe komplett szétvert kemencét 
dobtak bele. Az anyag nagyobb része jó 1ninőségű szürke, 
korongolt töredékbó1 áll, mellettük különféle kavicsos so
ványítású kézi korongolt fazekak láttak nagyobb számban 
napvilágot. A kézzel formált edények száma elenyésző, 
iníg az ún. csillámos-szemcsés kerámia szintén csekély 
mennyiségben került elő. A leletanyag legkiemelkedóob 
darabja egy szürke, szépen fényezett kiöntőcsöves korsó, 
mely nagyjából 70%-ában - igaz töredékesen -maradt 
meg. A leletanyag alapján a terület a 4. sz. második 
felében lehetett használatban. Igen érdekes a korszakra 
jellemző késő római mázas edények hiánya, míg számos 
amphoratöredék mellett egy terra sigillata kis darabja 
is előkerült. Gondosan díszített besimított, geometrikus 
díszű töredékek kerültek elő. A kiöntőcsöves korsó alap
ján a lelónely datálása a 420-as évekig követhető, de a 
kísérő leletanyag ezt nem erősíti meg. , 

Az út ENy-i oldalán található szelvényrészben 
előkerült objektumok három korszakra tehetőek. A leg
intenzívebben a római, azaz a szarmata telepjelenségek 
jelentkeztek (Kr. u. 3-4. sz.). Az objektumok kétharmadát 
erre a korszakra tehetjük. Ezt követi a késő avar korszak 
emlékanyaga (8-9. sz.). A dú1őút mellett, azaz a szelvény 
DK-i végében pár újkori-recens beásás is előkerült. , 

A szannata egyrétegű telep ENy-i szélét lokalizáltuk, , 
az általunk vizsgált ENy-i szakaszon ezt a vonalat árkok 
jelölték. Szintén a telep szélén húzódtak a település , 
víznyerő kútjai, amelyek egy EK-DNy-i irányú sort 
alkottak. Az egyik kútból két ép edény is eló'került. Az 
egyik egy felsőfüles edény, a másik egy kétfülű korsó. 
A kutak átlagos m élysége 2 m . Közös jellemzőjük, hogy 
a szelvény mélyebb szakaszán találhatók. 

Az elsődlegesen agyagnyerő, másodlagosan hul
ladéktároló gödrök elsősorban a terület közepén kon
centrálódtak, gyakran sorokat alkotva. Két alapforma 
váltakozott. Leggyakoribb volt a méhkas forma, kevés a 
tálszerű, sekélyebb gödör száma. Leletek hiányában bi
zonytalan annak a 19 beásásnak a kora, amely egy K- Ny , 
irányú sort alkotva húzódott a terület ENy-i harmadában. 

Az agyagnyerő gödrök mellett sekélyen az altalajba 
mélyedő, középen cölöphellyel jelentkező házakat is meg
figyeltünk. Ezek gyakran párban, egymás mellett jelent-, 
keztek a szelvény több pontján. Tájolásuk egységes: E- D. 

Az árkok általában sekélyek, egyenes vonalúak , 
voltak, ENy-on telephatároló árkokat figyeltünk meg. 
A középső har1nadban eló'került árokrészletek egyfajta 
területhatároló szerepet játszhattak. 

A feltárás során 3 sír is előkerült, mindhárom a , 
terület ENy-i végében; helyzetük alapján egy ten1ető 
sírjairól van szó. Az egykori ér medrének inagaspartján 
található temetóoen két ünnepi viseletben eltemetett nő , , 
sírja a szelvény EK-i szélén került elő. Mindkettő D-E-i 
tájolású, a leletek alapján előzetesen a 4. századra keltez
hetőek. Az idős nő sírjából fibula, fülbevaló pár, vaskés, 
edények, orsógomb, t(ítartó, vala1nint nadrágot vagy 
szoknyát díszítő üveggyöngyök kerültek elő. Sírjában 
rönkfakoporsó maradványát figyeltük n1eg. A fiatal nő 

sírjából ládikaveret, tükör, karperecek, fülbevaló, fibu
la, edény, gyöngyökbó1 és bronz hold alakú csüngóoó1 
álló nyaklánc, ezüstcsüngős fejdíszek, nadrágot díszítő 
üveggyöngyök kerültek elő. A sírok érintetlensége érté
kes megfigyeléseket tett lehetővé n1indkét sír esetében. 
A harmadik, egy gyermeksír egy cölöplyuk betöltésébó1 
került elő, mellékletek nélkül. 

A terület a késő avar korban (8-9. sz.) népesült be 
ismét, en1lékanyagát a szelvényünk középső harmada 
és a dűlőút közötti sávban találtuk n1eg. A dűlőúttól 
DK-re avar objektum nem került elő. Egy négyszögletes 
kerítőárok, több ház, agyagnyerő gödrök, és több mély 
verem jelezte az avar megtelepedést. Amorf agyagnyerő 
gödrök a jellemzőek, bár számuk nem túl magas. Jelentős 
egy avar főzó'kemencés ház eló'kerülése, amelybó1 egy 
nagyobb, csaknem ép sütőharang került el ő. Megfi
gyeléseink alapján a sütónarang a katlanszerű tűzhely 
tetején állt, innen hullott aztán a kemence tűz terébe. Az 
ugyanitt talált kövek a hő megtartását segítették. A ház 
nyeregtetejét két cölöp tartotta, amelyek a ház hosszanti 
oldalának közepén kerültek elő. 

A korábban említett vermek közös jellemzője az 
átlagon felüli mélység (240-250 cm), valamint a hamus 
omladék, amely kitöltötte ezeket. Nagyobb mennyiségű 
szenült tölgyfa darabjait gyűjtöttük, amelyek, a hamus 
betöltéssel együtt egy boronaszerkezetű felépítményt 
sejtetnek. Az egyik verem alján egy kézi inalom alsó és 
felső köve került elő egymásra helyezve. Ezek minden
képpen gazdasági épületek lehettek. Az avar telep DK-i, 
dűlőút felöli végét egy kisebb beásás zárta. Ebben két 
ép edény került elő. Az egyik egy csupor volt, amelyet 
szájával lefelé fordítva helyeztek egy nagyobb fazék fölé. 
Feltehetően a telep védelmét szimbolizálták, talán óvó, 
védő céllal kerülhettek a gödörbe. 

A késő avar telepobjektumokból a jellegzetes pelyvás 
soványítású, rosszul kiégetett nagyméretű sütónarang
töredékek mellett a korongolt, homokkal és apró kavics
csal soványított fazekak barnás és szürkés, néha vöröses 
színű töredékei alkotják a leletanyag gerincét. A vörösre, 
szürkés barnára égetett, kézi korongon készült fazekak ol
dalát, ritkán peremét is változatos kialakításban szimpla, 
néha többsoros egyenes vagy hullámos vonalkötegekkel 
díszítették. A telep datálása szen1pontjából jelentős egy 
tárolóverembó1 eló'került öntött övveret eló'kerülése. Az 
áttört csüngős veret a 8. sz. végére keltezhető. 

A leletanyag a szegedi Móra Ferenc Múzeumba 
került. 

Munka társak: Benedek András, Bene Zsuzsanna, 
Bizinger Krisztián, Nagy Norbert, Ollai Tibor, Takács 
Gábor régésztechnikusok; Náfrádi Kata geológus. 

PóPITY DÁNIEL - Sz. W1LHELM GÁBOR 

236. Makó, Tótkomlósi út 
// 

(Csongrád megye) 0 , Sza , 
Az M43 autópálya 27. sz. lelőhelye Makótól EK-re, a 
Rákosra vezető műút és a tervezett Makót elkerülő út 
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nyomvonalának kereszteződésétó1 150 m-re, egy régi 
ér1neder kanyarulatának belső részén található. Az 
érparton egy lapos dombhát húzódik, an1elynek felszí
néró1 az előzetes terepbejárások során őskori, szarmata, , 
valamint Arpád-kori leletanyagot gyűjtöttünk. 

A Makót elkerülő út tervezett nyomvonalának 
2+000-2+170 kin-szelvénye közötti részének megelőző 
feltárását 2008. július 25. és augusztus 5. között végeztük 
el. A megnyitott 5097 in2 felületen 23 objektumot külö
nítettünk el. A feltárt 12 gödör, 5 árok és 14 cölöplyuk 
szórtan helyezkedett el. Többségük a szarmata időszakra , 
datálható, míg a szelvény ENy-i végén keresztben húzó-
dó cölöpsor valószínűleg az őskorra keltezhető. 

237. Makó, MLi3 23. lelőhely 
(Csongrád megye) R, B, Á 

Sz. W1LHELM GÁBOR 

2008. július 28. és augusztus 29. között megelőző ré
gészeti feltárást végeztünk az M43 autópálya Makót 
elkerülő nyomvonalának 23. sz. lelőhelyén, mely a 
Hód1nezővásárhely-Makó közötti országút és a vasúti 
pálya, vala1nint az Igásra vezető út találkozásánál, egy , 
EK-DNy-i irányú magasparton fekszik. Az autópálya 
nyon1vonalában kitűzött megelőző feltáráson kívül 
(6400 m2), mind a lehajtó (22 n1 széles), inind pedig a 
nyomvonal területén 1000-1000 n12 próbafeltárást is 
végeztünk. Az első napok eredményei alapján eldó1t, 
hogy a nyon1vonal és a lehajtósáv is régészetileg fedett, 
ezért a feltárandó terület nagysága kétszeresére nőtt. 
Összesen 13 434 m2-t tártunk fel (ebbó1 90 m2 fedetlen 
volt). A sárga agyagos-hon1okos, a terület DK-i részén 
sárgásbarna agyagos altalajon106 objektu1n foltja rajzo
lódott ki. A 179 stratigráfiai egység közül 70 gödör, 42 
cölöplyuk, 32 árok, 7 sír, 9 kemence, 8 ház, 6 tapasztási 
réteg, 1 téglás 01nladék, 1 felszínen talált állatcsont-
1naradvány, 1 kút és 2 házbejárat. Korukat tekintve 1 , 
őskori, 4 késő bronzkori, 8 rézkori, 120 Arpád-kori és 
46 korhatározó leletanyag hiányában isn1eretlen korú. , 

A rézkori objektu1nok közül a 6 DK-ENy-i tájolású , 
sír egymás mellett, egy kisebb E-D-i irányú homok-
domb tetején került elő. A 30-35 cm vastag szántott 
humuszréteg alatt jelentkező sírok igen rossz állapot
ban n1aradtak meg, a csontok nagy része hiányzott, a 
sírgödrök foltja nem volt látható. Két sírban bal oldalán 
fekvő, zsugorított helyzetben eltemetett gyermek vázai 
n1aradtak ineg a többihez képest jobb állapotban. Az 
egyik sírban a koponya n1ellett egy 14 cm hosszú kőkést 
találtunk. Minden sírban volt egy vagy több edény. 
A másik két rézkori objektum (árok, gödör) a lehajtó
sáv területén, a síroktól 120-130 in-re DK-re, egymás 
mellett került elő. 

A leéső bronzleort csupán 4 objektun1, egy szögletes 
alakú, oszlopszerkezetes épít1nény, egy nagyn1éretű 
szen1etesgödör és két kisebb gödör képviselte. , 

Az A1pád-kori objektun1ok (gödrök, vízelvezető- és 
kerítőárkok) szórtan jelentkeztek. Közülük kiemelked-

nek a nagy alapterületet átölelő kerítőárkok, illetve az , 
ENy-DK-i tengelyíí, nyeregtetős, 8-12 n12 alapterületű 

házak, melyek egyn1ástól 10-12 m-re, egyesével vagy 
párban kerültek elő. A házakban vagy a ház falából , 
kiugró-, vagy pedig a ház E-i sarkába vájt kemencéket 
bontottunk ki. Ez utóbbi esetben a kemence hátsó és K-i 
fala a ház fala is volt egyben. Az egyik ház ke1nencéjének 
szájnyílása előtt őrló'kónó1 és téglákból álló omladékot 
figyeltünk meg. Több ház kemencéjének szájnyílása 
előtt volt egy másik, erősen átégett sütőfelület. Két 
ház kemencével szemközti oldalán figyeltünk meg be
járatot. A szabadtéri kemencék a házaktól távolabb, a 
vízelvezető árkok közelében kerültek elő. Több kemence 
2-3 cn1 vastag sütőfelülete alatt találtunk apróra tört 
fazéktöredékekbó1 álló réteget. A feltárt objektumok , 
egy E-D-i irányú, közel, 15 m széles egykori patak- vagy , 
folyómeder Ny-i partján, szórtan kerültek elő. Az Ar-
pád-kori objektumok elhelyezkedése és a nagyméretű 
kerítőárkok inagas száma alapján úgy gondoljuk, hogy 
az itt éló'k fó'ként állattartással foglalkoztak. 

GULYÁS GYÖNGYI - PALUCH TIBOR 

238. Marcali, Boronkai berek „ 
(Somogy megye) 0 , B, Ró 
2008. június 2-án kisebb szondázó feltárást végeztünk 
Marcaliban. A feltárt 5 objektum egyikében sem volt le
letanyag. Szintén egy 2008. évi terepbejárás alakalmával 
őskori (lengyeli kultúra?) és bronzkori, valamint kevés 
római kori (Kr. u. 2-3. sz.) felszíni anyagot találtunk. 
A feltárástól Ny-ra, még 1973-ból, felszíni gyűjtésbó1 
neolit és római kori anyag került elő. A két eló'kerülési 
hely egy lelóbelyhez tartozhat. 

Munkatársak: Ambrus Edit, Cserép Ta1nás, Gál 
Zoltán és Molnár István. 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

239. Marcali, Boronkai út Kelet 
(Somogy megye) U, Ró 
2008. április 15-én halastó építését megelőző terepbe
járást végeztünk a 034712 hrsz. területen. A tervezett 
halastótól Ny-ra 1973-ban őskori és rón1ai kori leletek 
kerültek elő.27 A tervezett halastó területe alacsony, 
n1ocsaras, a Sár-csatorna és a Boronkai-patak közé esik. 
Egy kisebb don1b e1nelkedik ki, itt kis területen, kb. 
30x15 n1-en, őskori (lengyeli kultúra) oldaltöredékeket 
és kovadarabokat, illetve rón1ai kori edénytöredékeket 
(n1ázas edény töredékei, duzzadt peren1íí fazéktöre
dék) gyCljtöttünk. A rón1ai kori leletek a kis don1b D-i 
részén voltak. A lelóbely összefügg a korábban említett 
lelóbellyel. Bejárást végzetünk a korábbi lelóbelyen, de 
az elvetett területen lelet nem került elő. Ugyancsak 
nem bejárható a Boronkai út túloldala. A földrajzi vi-

27 Stvll\l Rég. Ad. II I/13/25. 
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szonyok alapján a Boronkai-berek szélén csak a kisebb 
kiemelkedéseken volt alkalmi megtelepedés és csak az 
őskorban és a rón1ai korban. 

Munkatársak: Cserép Tamás ásatási technikus és 
Balla Krisztián rajzoló. 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

2Lf O. M arcali, Gombai-felső szántó 
(Somogy megye) Ró, Kö 
2008. november 7-én Marcali város polgármesteri 
hivatala bejelentését követő helyszínelés során rón1ai 
épületre, valamint középkori településre utaló felszíni , 
nyomokat találtunk. A leló'hely a város EK-i részén 
található, beépítetlen területen, csak a vasúti pálya 
érinti. A római épület kiterjedését késóbb egy esetleges 
szondázó ásatással lehet tisztázni. 

KÖLTŐ LÁSZLÓ - NÉMETH P ÉTER GERGELY 

2Lf 1. Maroslele, Panahát, Legelő 
(Csongrád megye) U, R, Sza, Kk 
2008. augusztus 15. és október 15. között megelőző régé
szeti feltárást végeztünk az épülő M43 autópálya 2. sz. , 
leló'helyén (M43 2. lh.). Maroslelétó1 ENy-ra kb. 3 km-re, , 
a Tisza-Maros torkolatától 10 km-re EK-re, a Száraz-ér 
és a Porgány-ér összefolyásánál húzódó dűnevonulaton 
helyezkedik el. A löszhát átlagosan 1,5 m-re emelkedik ki 
a környező ártérbó1, melynek tengerszint feletti magas
sága 79 n1 körüli. Legmagasabb pontján végzett ásatást 
Trogmayer Ottó 1963-ban. Ettó1 az autópálya nyomvo
nala mintegy 100 m-re D-re, a magasabb terepfelszíneket 
elkerülve, a „mélyebben" fekvő területeken halad át. Az 
1963-as és a jelenlegi ásatás, a helyszíni terepbejárások 
és a domborzati viszonyok alapján a neolit lelónely valós 
méretei elérhetik a 15 ha-os nagyságot. , 

A terület vízrajzát, terepfelszínét E-D-i irányban ha-
ladó, egykori vízfolyások medrei szabják m eg. Az erede-, 
tileg feltárásra kijelölt 34 OOO m2-en 6 ilyen E-D-i irányú 
dombhát, vízfolyás figyelhető meg. Meglepetésünkre 
régészeti jelenségek nemcsak a magasabban fekvő háta
kon, dombokon jelentkeztek, hanem a mélyebb, vízjárta 
részeken is, ami egyértelműen mutatja, hogy bizonyos 
időszakokban szárazabb éghajlat uralkodott a térségben. 

Többszöri megtelepedés igen, de sCír(í település
hálózat nem jellemző a feltárt területre. Összesen 231 
régészeti jelenséget tártunk fel. A középső neolitikum 
korai időszakán kívül csak a tiszapolgári kultúra, illetve 
szórványosan szarmata és késő középkori telepjelensé
geket találtunk. 

2Lf 2. M aroslele, Pernyehát 
(Csongrád megye) R, B, N? 

p ALUCII TIBOR 

Az M43 autópálya 3. sz. leló'helyének építési területén 
2008. október 16. és november 28. között végeztünk 

megelőző feltárást. A leló11ely a Maroslele-Hódn1ező
vásárhely közötti műút jobb oldalán, közvetlenül , 
Maroslele E-i határában helyezkedik el. A feltárásra 
kijelölt nagyság elérte a 34 OOO m 2-t, amelyen összesen 
170 objektum foltja jelentkezett, viszonylag egyenletes, 
laza eloszlásban. 

A megkutatott területen három korszak emlékanya
gát találtuk meg. Legnagyobb n1eglepetést a középső 
rézkor-késő rézkor közötti átmenetre datálható hu
nyadihalmi csoport néhány objektumának eló'kerülése 
jelentette a feltárt terület DK-i, a n1űúthoz közel eső 
részében. A néhány gödör közös jellemzőj e, hogy n1ind
egyikbó1 nagy mennyiségű leletanyag került elő, köztük 
a jellegzetes ún. korongos tapadású fül. 

Az objektun1ok egy részébó1 nem került elő korha
tározó leletanyag, de a településszerkezet alapján ezek 
a régészeti objektumok is a lelónelyet meghatározó kora 
bronzkori településhez tartozhattak. 

A korszak települési emlékanyagának kb. 80%-át a 
feltárt területen szétszórtan, objektumcsoportokban el-, 
helyezkedő gödrök alkották. Altalános jellemzőjük, hogy 
bár változó méretekben jelentek n1eg, de összességében 
kis mennyiségCí leletanyagot tartaln1aztak. A leletanyag 
a nagyrévi kultúra korai időszakába sorolja a lelónelyet, 
de a kerámiatöredékeken a Makó-kultúra késői idősza
kának jellegzetességei is megfigyelhetőek. A korszakba 
sorolható jelenségek közé n1ég néhány cölöplyuk, illetve 
kisebb árok-, árokszakasz tartozott. 

Egy Ny-K-i tájolású csontváz valószínűleg népván
dorlás kori. Sírgödre téglalap alakú, sarkai lekerekítet
tek. A csontváz mellett n1ellékletet nen1 találtunk, így 
időrendi besorolása kérdéses. 

2Lf 3. Martonyi, Szúnyog-te tő 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B, Kö 

PALUCH TIBOR 

A Nováki Gyula által 1998-ban felmért késő bronzkori 
erődített telep fén1kereső inűszeres felderítésére 2008. 
május-júniusban 3 munkanapot fordítottunk. Cél az 
volt, hogy az eddig csak bizonytalanul keltezett lelőhely
ró1 egyértelműen datáló tárgyakat gyűjtsünk, valamint 
megelőzzük az esetleges rablásokat. A lelónelyen mun
kánk során 24 db, régészeti korokba keltezhető fémtár
gyat találtunk. Az eló'került tárgyak egy 1707-es érmén, 
egy vas nyílhegyen és egy középkori bronzgyűrűn kívül 
a késő bronzkorba keltezhetők. 

A késő bronzkori bronztárgyak szinte kivétel nélkül 
az erődített település legmagasabb részén, a Szúnyog
dombon és annak szűkebb környezetében kerültek elő. 

A lándzsahegy, tokos balta és fűrészpenge töredékeken 
valamint különböző méretű öntecseken kívül egy 5 
tárgyból álló kisebb bronzkincset is sikerült feltárnunk , 
és dokumentáltunk. A Szúnyog-don1b EK-i lejtőjén a 
sáncperen1től kb. 15 in-re, a felszín közelébe elásott kis 
bronzdepó 4 - feltehetó1eg a füleinél összekötött - tokos 
baltát és egy geo1netrikus inintával díszített karperecet 
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tartalmazott. A leletegyüttes a HaB1 periódusba kel
tezhető. 

A lelónely Szúnyog-dombon kívül eső részein kívül 
csak egyetlen helyró1 sikerült inég késő bronzkori tárgyat 
gyűjtenünk: a település K-i szélén a sánc közelében egy 
aszimmetrikus, tokos, bronz nyílhegyre bukkantunk. 

A Nováki Gyula által is jelölt sáncok felülete jól látha
tó, segítségükkel a telep nagy része egyérteln1űen körülha
tárolható volt. A Pogány-hegy felöl a sánc nen1 követhető, 
itt nem tudtuk eldönteni, hol húzódik az egykori település 
széle. Ez a terület - a telep DK-i sarka - egyébként is 
nehezen járható az itteni sűrű, fiatal, bozótos erdő miatt. 

Az erődített telep részét képező Pilis-parlag nagy 
részén füves kaszáló található. A viszonylag vízszintes fel
színt több ponton is vaddisznótúrások bolygatják. Ezek
bó1 késő bronzkori és középkori kerámiát gyCíjtöttünk, 
de fémtárgyak itt sem kerültek elő. 

Munkánk az OTKA T037315 számú pályázata által 
támogatott, a késő bronzkori bronzkincseket és a bronz
deponálás szokását kutató program része volt. 

Munkatársak: Bíró Péter és Nagy Nándor régészek; 
Kalli András régészhallgató; Bacskai István technikus; 
Meleg József. 

SZABÓ GÁBOR 

2Lili. Mád, Rákóczi utca Li6. 
// 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0, Kö, Kú 
A Borsod-Abaúj-Zen1plén inegyei Múzeumi Igazgatóság 
régészeti megfigyelést végzett 2008. március 4-én a terü
leten (Hrsz.: 651/ 2) tervezett épület alapozási árkainál. 
Az ingatlan a középkori és kora újkori Mád inezőváros 
központjában, az innen K-re folyó pataktól 25-30 m-re 
található, a mai főutcában. 2008. március 11-12. és 14-
én végeztük el a kiásott alapozási árkok rétegződésének 
vizsgálatát, melynek során kizárólag az alapozási árokkal 
bolygatott területeket kutattuk meg. Az árkok szélessége 
40- 50 cm volt, az árkokkal lefedett terület 8x12 n1 volt. 

Az utcai (Ny-i) árokban egy keményre taposott 
/ 

járószintet fedeztünk fel, aminek E-i szélén, az alapo-
/ 

zás ENy-i sarkában egy gyenge habarcsba rakott falat 
találtunk. A járószint K-i határát meghatározhattuk az 
utcai árokra méró1eges további árkokban, itt egy-egy 
cölöplyukat fedeztünk fel. A járószint egy külső udvar 
szintje lehetett, a hozzá tartozó épület szélét a megtalált 
falmaradvány jelölhette. A cölöplyukak az udvar K-i kerí
téséhez tartozhattak. Összességében megállapítható, hogy 
egy őskori rétegen alakítottak ki egy udvari járószintet a 
középkorban (15. században), az ehhez tartozó épület 

/ 

a kutatott területtó1 E-ra és Ny-ra, azaz a mai utca alatt 
helyezkedhetett el. Az elkerített udvartól K-re, a patak 
irányában kertek voltak, amelyben egy víznyeróbelyet is 
kialakítottak. A terület a kora újkorban kezdett feltöltődni 

erőteljesebben. Ekkor elfedték a középkori szinteket, de 
a K-i részt továbbra is kertként hasznosították. A 18-19. 
században végül beépítették a területet, ennek nyon1a a 
felső újkori építési törn1elékes rétegződés. 

Munkatársak: Gál-Mlakár Viktor, Nagy Zoltán ása
tási technikusok. 

SZÖRÉNYI G ÁBOR ANDRÁS 

2Li5. Máriapócs határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, A 
MOL 23. lh. (Pócsi-pap-dűlő keleti rész) : Környeze
téből kiemelkedő lapos dombháton a 2007. április 
12-én végzett terepjárás során szétszórtan találtunk 

/ 

leleteket. A lelónely E-i szélén található egy igen szép 
kurgán a gázvezeték nyomvonalán kívül. Kiterjedését 
260x80 m-re becsültük, melyet az előzetes becslés sze
rint a vezeték 261 m hosszan vág át. A leletek alapján 
őskori településre számítottl1nk. 

A lelónelyet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat 2008. március 7-én adta át. A humuszolás előtti 
detektoros keresés során egy bronzgombot találtunk. 
A humuszolást állandó felügyelet mellett végezték már
cius 10-11-én. Az ásatást március 17. és április 16. között 
végeztük. Feltártunk 60 objektumot: egy 8-9. századi 
teleprészletet, vala1nint két 8-9. századi temetőt. Az 
objektumok negyede árok volt, de előkerült 5 házrészlet 
is. A terület DNy-i részén került elő a két temető, egy-

/ 

n1ástól n1integy 30 m-re. Az első temetóben közel E-D-i 
tájolással temették el a halottakat. A sírok viszonylag 
szegényesek voltak, némelyikben juhcsontn1ellékletet 
bontottunk ki a halott mellett. Két gazdagabb sír került 
elő ebben a te1netőrészben. Az egyik női sírban fülbeva
lót és karperecet találtunk, míg egy kislány sírjából egy 
ezüst, félhold alakú csillagcsüngős fülbevalót. A másik 
temetőrészlet is meglehetősen szegényes volt. Némelyik 
sírban edényt, iníg másokban birkacsontot találtunk. Az 
egyik női sírból egy birkakoponya, valamint két nyitott 
hajkarika került ki. 

MOL 24. lh. : 2008. június 2-5. között feltárást végez
tünk a lelóbelyen, n1elynek során 17 objektumot találtunk. 
Ezek közül 2 gödör és 2 árok jellegtelen bronzkori leleteket 
szolgáltatott. Egy ház cölöplyukkal, 4 gödör és 4 árok kora 
pedig meghatározhatatlan, beló1ük mindössze állatcsont 
és egy kovapenge került elő. Két árok recens korú. 

Munkatársak: Pintye Gábor régész, Bacskai István, 
Bocsz Péter, Kiss László. 

2Li6. Medgyesháza, Lagzi-dűlő 
(Békés megye) B? 

JAKAB ATTILA 

2008. március 7-én h elyszíni szemlét folytattunk a 
település Ny-i határában. Célunk a légi fo tón lokalizált 
földvár terepsze1nléje volt. A lelób elyet a Bánhegyesi 
út feló1 közelítettük n1eg, majd az abból hegyes szögben 

/ 

kiinduló, ENy-DK-i irányú d{ílőn haladva n1egkerestük a 
sáncárok nyon1ait. A sáncokat csak enyhe n1agaslat jelzi, 

/ 

n1ára erősen lekopott. Csak az említett ENy-DK-i irányú 
/ 

dűlőúttól E-ra eső oldalt tudtuk bejárni egy keskeny 
sávban, s annak is csak a legnyugatibb részét. 
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Figyelemre méltó, hogy a Nagytatársánchoz, a Zsib
rik-dombhoz hasonlóan ez a lelóbely is egy (ős)folyó mel
lett fekszik, melynek vonulata az 1953. évi felvételen igen 
jól látszik. Ugyanakkor az említett lelóbelyek biztosan 
őskoriak (bronzkoriak) . Bár a korszakoláshoz a néhány 
őskori cserép nem elegendő, nagy valószínűséggel a 
Lagzi-dűlóben fellelt földvár is őskori, s talán bronzkori. 

A leletanyagot az orosházi Szántó Kovács Múzeun1 
régészeti gyűjteményében helyeztük el. 

Munkatárs: Lichtenstein László. 

21..i7. Merenye, Nagy-ároktól É- ra 
(Somogy megye) R, B, Á 

RóZSA ZOLTÁN 

A 2008. május 7-tó1 nyilvántartott régészeti lelóbelyen 
a 2006-ban kiásott szennyvízárok mellett húzott új árok 
szakfelügyelete során 8 régészeti jelenséget figyeltünk 
meg. 2008. május 7. és inájus 30. között elvégeztük a 
megelőző régészeti feltárást. 

A lelóbely a mai külterületi határok alapján Somo-, 
gyaszaló E-i hátárában, az Orci-patak Ny-i oldalán, az Or-, 
ci-patakba torkolló Nagy-ároktól n1integy 200 n1-re E-ra, 
a Mernye-Somogyaszaló-Antalmajor közötti dűlőút két 
oldalán, homokos talajú domboldalon helyezkedik el. 
A dűlőút inentén, annak Ny-i oldalán, az átlag 80 cm 
széles közműárokkal mintegy 150-180 m szakaszon 
érintett lelóbelyen 25 m hosszú szakaszon figyeltük ineg 
7 régészeti objektum foltját, a mai felszíntó1 80-40 cn1 
mélységben. Egy további objektun1 ezektó1mintegy30 
m-re D-re került elő. További két objektumot a fentiek 
feltárása során különítettünk el. A szakfelügyelet során 
3 árokszakasz, 3 verem és 2 csontvázas sír, ezek bontása, 
illetve a rábontás során 1 további csontvázas és 1 han1-
vasztásos sír került elő. 

A legkorábbi objektumok (2 kerek, erősen kiöblö
södő n1éhkas alakú vere1n) a késő rézkori badeni kultúra 
bolerázi fázisához tartozik. Mindkét verembó1 nagyobb 
inennyiségű kerámiatöredék, kevesebb állatcsont került 
elő, inindkettóben vastag, hamus réteget figyeltünk meg. 
A harmadik, a fentiekhez hasonló vere1nbó1 néhány 
jellegtelen őskori kerá1niatöredék került elő. 

Az egyik csontvázas sír rábontása során került elő 
egy középső bronzkori, a dunántúli mészbetétes kultúrá
hoz tartozó szórt hamvas temetkezés. 

A K-Ny irányú ovális sírgödörben 14 edényt ta
láltunk, közöttük állatcsontokkal. A sír közvetlenül a 
gyökerekkel átjárt hu1nuszréteg alól, a vékony vörös 
erdőtalajba ásva került elő, sírgödre ineglehetősen 
rosszul inegfigyelhető volt; DK-i részét a 6. objektun1 
ásása során megbolygatták, több kerámiatöredék került 
elő annak betöltésébó1. 

A feltárt háro1n, Ny-K-i irányú árokszakasz közül 
mindössze a többi objektun1tól 30 in-re elhelyezkedő 8. 
objektun1ban volt leletanyag: néhány apró, jellegtelen 
kerán1iatöredék inellett egy nagyobb, korongolt, rón1ai 
jellegű oldaltöredék. 

, 
A feltárt 3 csontvázas sír közül kettő DNy-EK-i 

tájolású, egymástól 1,5 n1-re került elő. Az egy kora , 
Arpád-kori soros temető részét képező síroktól D-re, 
a felszínen koponyadarabokat találtam, ami alapján 
b izonyos, hogy a 2006-os árokkal több sírt is megboly-, 
gathattak. A fenti temetkezésektó1 5 m-rel E-ra, a 3. 
objektum bontása során egy, a többivel ellentétes, K-Ny 
tájolású sír került elő, an1elyet a 2006-os árokkal comb
középtó1 felfelé szétdúltak. Melléklet csak a 6. számú 
sírb an fekvő kislány(?) n1ellett volt: 1 ezüstgyűrű az 
állatjárattal bolygatott jobb alkar mellett, 1 ezüstlemez 
a bal kulcscsont fölött, valan1int legalább 2 hajkarika a 
koponya jobb oldalán, szervesanyag-maradványokkal. 

SKRIBA PÉTER 

21..i8. Mezőkovácsháza , Kis-Ádáz-dűlő 
(Békés megye) B 
2008. április 23-án helyszíni szen1lét végeztünk a Maros 
hordalékkúpjain található bronzkori földvárak területén. 
A légi fotón jól látszó földvárat igen sokáig kerestük. , 
A dűlőtó1 D-re, illetve az E-i rész Ny-i felén, frissen ve-
tett kukorica volt. A sánc nagyon lekopott, de nyomon , 
követhető. A dűlő és a sánc találkozásánál, a dűlő E-i 
oldalán 1 bronzkori(?) edénytöredéket találtunk. 

Munkatárs: Lichtenstein László. 
RóZSA ZOLTÁN 

21..i9. Mezőnagymihály hatá ra 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B, LT, Sza, Á, 1 
A miskolci Herman Ottó Múzeum 2008. augusztus-ok
tóber folyamán megelőző feltárásokat folytatott Mező
nagymihály-Nagyecsér térségében. A terület a Bükki 
Nemzeti Park Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetében 
helyezkedik el, ahol a BNP a Túzok LIFE (madárvédeln1i 
program) keretében a tanyákat összekötő légvezetékeket 
földkábelbe helyezték. A kivitelezési nyon1vonal 11,8 kn1 
hosszú, ahol az előzetes örökségvédelmi hatástanulmány 
során 4 fix és 11 potenciális régészeti lelóbelyet ha tárol
tunk le. Négy helyszínen végeztünk közvetlen n1egelőző 
feltárást, illetve a kábelárok ásásához kapcsolódóan a 
potenciális lelóbelyeken túl a teljes nyomvonalon fo
lyamatos régészeti inegfigyelést végeztünk. Ez utóbbi 
során 5 helyszínen figyeltünk n1eg régészeti jelenséget, 
melyeket inegelőző feltárással fel is tártunk. Mindegyik 
kutatás során 1,5 m szélességben hun1uszoltunk, de 
a régészeti objektun1nál a humuszolási sávot a teljes 
objektum szélességében kibővíthettük. 

Batúz-tanya: A vezeték nyon1vonalának ellenőrzése 
során a Batúz-tanya közelében egy gödör n1etszetét 
fedeztük fel a kiásott árokban. Erre rábontva egy 
nagyn1éretű, n1éhkas alakú gödröt találtunk. Betöl
tésében n1eglehetősen sok, apró paticstöredéket leltünk, 
korhatározó lelet azonban nen1 került elő. 

Farkas-tanya D: A 65 m kábelárok régészeti meg
figyelése során néhány objektum foltját észleltük a 
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metszetfalban. Két árkot, egy gödörkomplexumot és 
egy gödröt azonosítottunk, mindegyike újkori eredet{í. 

Kisgólyás-dűlő Ny: 2008. szeptember 4-10. között 
a lelónelyen a nyomvonalat 425 m hosszan kutattuk 
és 9 objektumot találtunk. Közülük 4 cölöplyuk volt, 
amelyek, bár egymás közelében helyezkedtek el, nen1 
rajzoltak ki épületalaprajzot. A cölöplyukakból nem 
került elő leletanyag, így korukat nem tudtuk megál
lapítani. Kibontottunk továbbá egy U keresztmetszetű 
árkot is, an1elynek korára ugyancsak nem derült fény. 

Nagyméretű, méhkas alakú gödröt, valamint egy 
további nagyméretű objektumot, valószínűleg víznyerő 
gödröt bontottunk ki, melyeket a beló1ük napvilágot látott 
leletanyag alapján császárkorinak határozhatunk meg. 

Kiemelkedő jelentőségű egy késő bronzkori, nagy
méretű, turbántekercses urna, amelyet teljes épségben 
leltünk meg. 

Nagyecsér D: 2008. augusztus 13-19. között a 
nyomvonalat 300 m hosszan kutattuk. A vezeték nyom
vonalába 6 objektum esett, közülük 5 cölöplyuk volt. 
Korukat - leletek hiányában - nem állapíthattuk meg. 
A területen n1indössze egy nagyobb objektum látott 
napvilágot. Ez egy lekerekített négyszög alakú ház volt, 
melynek bejárata DNy-on helyezkedett el. A ház alja , 
teknős, oldalfalai rézsűsek voltak. Tájolása EK-DNy-i 
volt. A házban hat cölöplyukat bontottunk ki, tűzhelyet, 
vagy kemencét azonban nem találtunk. A feltárás során 
meglehetősen sok állatcsont, cseréptöredék, kovapenge 
került elő. Az É-i fal közepe táján pedig egy nagyobb 
edény több töredékére bukkantunk. A ház 4x4 m-es 
nagyságú, a lehumuszolt felszín alá 20 cm-re mélyült. 
A leletek alapján a házat bronzkorinak határozhatjuk 
meg. , 

Nagyecsér E: 2008. augusztus 4. és október 31. között 
végeztük a kutatást 450 m nyomvonalon. A lelónelyet 
az örökségvédelmi hatástanulmány terepbejárása 
során nagy intenzitású felszíni leletsűrűsödés jelezte; 
három oldalról egy széles vízfolyással védett és övezett. 
A lelónely D-i, vízfolyáshoz közelebbi szakasza nagyon 
intenzíven használt, északabbra az objektumok foltjai 
fokozatosan ritkultak. Összesen 180 régészeti jelenséget 
tártunk fel, ezek zömmel szarmata települési objektu
mok voltak, kisebb hányadában szarn1ata, valamint 
középső bronzkor végi te1netkezések. Ot szarmata ve
remházat találtunk, ezek közül különösen érdekes egy 
karószerkezetes nagyméretű, feltehetően többosztatú, 
tapasztott padlójú ház. A házakhoz kapcsolódóan nagy
számú tárolóvermet találtunk, valamint 3 füstölőkürtőt. 

A keskeny nyomvonal ellenére jelentős a kürtők száma -
ez nagyméret{í településre utalhat, ahol nagyobb arányú 
éleln1iszertartósításra volt igény. A nyon1vonalon egy 
kutat tártunk fel, melynek az alján (a feltörő talajvíz
ben) több, közel ép edényre bukkantunk. A szarmata , 
település EK-i szélén négy Ny- K-i tájolású csontvázas 
temetkezést találtunk, ebbó1 háron1 erősen rabolt és 
bolygatott volt, n1íg a negyedik teljesen ép. Ez utóbbiban 
egy, a váz bal oldalára helyezett vaskardra, vala1nint a 

medencére helyezett vastárgyra bukkantunk, melyeket 
in situ szedtünk fel. A fej mellé helyezett italmellékletes 
edény is teljesen épen került elő. 

A lelónely másik idónorizontja a középső bronzkor 
vége késő bronzkor eleje, amelynek csak te1netkezési 
objektumait találtuk meg. Két körárkos, Ny-K-i tájolású 
sír volt, melyek közül az egyik teljesen rabolt volt, míg 
a másik csak részlegesen, benne zsugorított helyzetben 
fiatal férfi feküdt, akinek edényeit és lándzsáját a rab
lók nem vették észre. A körárkos temetkezések m ellé 
további két gyereksírt ástak az árkon belül, de ezek 
részben raboltak, részben pedig a magas fekvésük miatt 
teljesen elpusztultak a mezőgazdasági művelés során, 
így csak a sekély sírgödrük volt feltárható . A körárkon 
belül, valamint közvetlen mellette több urnás temetke
zésre is bukkantunk. Ez a csoport feltehetó1eg néhány 
évvel, vagy évtizeddel késóob temetkezett ide, amikor 
még a körárkos sírok helye látható és ismert volt, mint 
temetkezési h ely. 

A lelónely kiterjedését közel lehatárolhatjuk, három 
oldalról az említett vízfolyás határolja, negyedik határa 
a nyomvonal kutatása során vált ismertté. Ugyanakkor 
megjegyzendő, hogy a vízfolyástól D-re, Nagyecsér falu
hely enyhe magaslatán szintén nagy intenzitású felszíni 
leletsűrűsödés utal császárkori lelónely létére, illetve a 
lelónelyünk folytatására. 

Nagygólyás-tanya: A kábelárok régészeti megfigyelé
se során egy cölöplyukas ház, valamint a kemencéjének , 
metszetét észleltük, melyró1 kiderült, hogy egy ENy-, 
DK-i Arpád-kori ház, 3x3 m-es négyszög alakú, ágasfás-
szelemenes szerkezetű. Egyik fő oszlophelye előkerült, 
a másik valószínűleg az árok ásásakor pusztult el. To
vábbi négy oszlop-, illetve cölöphelyre is bukkantunk a , 
házgödör szélén. Az ENy-i oldalához, a házon kívülró1 
csatlakozott a kerek többszörösen megújított platnijú, 
de cseréptapasztás nélküli kemencéje. A ház és kemence 
betöltésébó1 kisszámú 12. sz. végi, 13. sz. eleji kerámia
anyagot gyűjtöttünk. Egyéb régészeti jelenséget nem 
tapasztaltunk ezen a nyomvonalszakaszon. A csekély , 
objektumszán1 alapján a feltárt házat egy Arpád-kori 
prédiális település részének tarthatjuk. 

Nagyház-tanya: A kábelárok régészeti megfigyelése 
során egy nagyméretű foltot észleltünk a metszetfal
ban, mely kevés paticcsal volt keverve. Egy 5,2x3 m-es 
Ny-K-i tájolású téglalap alakú házat tártunk fel, kelta , 
kerámiával keltezve. Agasfás-szelemenes szerkezetre 
utal a házgödör két rövidebbik oldalában megtalált 
oszlophely. Az épületet egy nagyobb gödörkomplexum 
betöltésébe ásták, melyhez a ház D-i hosszanti oldala 
csatlakozott. A környéken felszíni leletanyagot nem 
tudtunk gyűjteni. Magányos, vagy igen ritkásan lakott 
kelta kori településró1 lehet szó, hiszen a nyomvonal 
ezen szakaszán további objektumokra nem bukkantunk. 

Nagy-tanya K: 2008. szepten1ber 29. és október 1. 
között 190 m hosszan kutattuk a nyomvonalat. Egy csá
szárkori településhez tartozó objektun1csoport, valamint 
3 bronzkori, 1 újkori és 1 bizonytalan korú árok részleteit 
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tárhattuk fel a 1,5 m széles, illetve az objektumoknál 
rábontásokkal szélesített nyomvonalszakaszon. A csá
szárkori objektumok közül 1 árokrészlet volt, míg a többi 
tárológödör. A leletanyag meglehetősen szegényes, 
zön1ében kerámia, és néhány állatcsont. A császárkori 
objektumokban több terra sigillata is előkerült. 

Salamon-tanya: 2008. augusztus 15. és október 21. 
között 860 m hosszan kutattuk a nyomvonalat. A n1unka 
során 66 objektumot tártunk fel, melyek két csoportban, 
egymástól 200-250 n1-re helyezkedtek el. A vezeték árka 
átvágott egy a környezetébó1 kissé kiemelkedő dombot, 
melynek aljában mocsaras, vizenyős terület helyezkedett 
el. A feltárt objektumok nagy többsége két korszakból, a 
neolitikumból, illetve a római császárkorból szárn1azott. 
Kibontottunk továbbá két árokrészletet is, amelyek nagy 
valószíntrséggel újkoriak voltak, és vízelvezetésre szol
gáltak. Az objektumok legnagyobb része méhkas alakú, 
illetve tölcséres szájú gödör volt, beló1ük állatcsonton, 
cseréptöredéken kívül obszidián- és kovaszilánkok, csi
szolt kó'baltatöredékek, patics látott napvilágot. 

Kien1elkedő jelentőségű egy nagymérettr kút, amely
nek agyaggal betapasztott vesszőfonatból álló szerkezete 
volt. A kutat a beló1e eló"került leletek (bekarcolt dísztr, 
inkrusztált cseréptöredékek, obszidián- és kovaszilánkok) 
alapján a bükki kultúrába tartozónak határozhatjuk meg. 
A császárkori leletek közül egy kemencét, valamint egy 
kerek gödörhöz kapcsolódó, erősen kiégett kürtőt emel
hetünk ki. Ez utóbbi rendeltetése egyelőre nem tisztázott. 

Munkatársak: Gál-Mlakár Viktor, Horváth Antónia, 
Nagy Zoltán ásatási technikusok. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS - WoLF MÁRIA -

SIMON LÁSZLÓ 

250. Mihályi , Dőry-kastély 
(Győr-Moson-Sopron megye) Kú 
2008 tavaszán lehetőség nyílt a 2006-han elvégzett 
régészeti kutatás folytatására a kastély területén és 
környezetében. A kutatást részben az NKA-tól nyert 
pályázati pénz fedezte. Az épület belsó" tereiben és az 
épület közvetlen környezetében, illetve a kastélyhoz 
tartózó parkban dolgoztunk. Az előkerül t részletek 
alapján a kastély építéstörténetéró1 és környezetének 
alakításáról az alábbiak mondhatók el. 

A kastély legkorábbi periódusát az az árok és a hozzá 
tartozó palánkfal maradványa adja, amelyet a K-i hom
lokzat előtt tártunk fel 2006-ban és 2008-ban. Az árkot 
abban a fekete faszenes rétegben alakították ki, amely 
az épületet K feló1 övezve az épület alatt D-i és Ny-i 
irányban fokozatosan lejtve helyezkedik el. A fekete , 
faszenes réteg felszínén az épület EK-i felén 14. századi 
kerámiával (cserépbogrács is) datálható településnyon1 
terült el. Az árokhoz és a palánkhoz tartozó épített 
szerkezet konkrét nyon1aira a kutatás során n1indeddig 
ne1n bukkantunk. Az azonban bizonyos, hogy az egy
kor itt állt objektum jelentősen kisebb helyen feküdt, 
inint a késó'bbi épületek. A fekete faszenes rétegből a 

kastélyudvar K-i felében - a kivitelezés során felszedett 
betonaljzat alól - eló'került finom üvegtöredék és a jó 
minőségű kerámia - a palánk és árok n1egléte mellett -
arra utal, hogy itt nemesi lakhely állhatott. 

A kastély következő periódusának kiépülését köz
vetlenül megeló"zi egy nagyn1éretű tereprendezés, mely
nek során vaskos agyagréteget terítettek el úgy, hogy 
a terület K-i felében e planírozásba nagy mennyiségtr 
égett paticsot tartalmazó kevert betöltés is belekerült. 
Ez utóbbi az eló"zó" periódushoz tartozó épületek 01n la
déka. A sárga agyagrétegbe vágták bele azokat a késó'bb 
vissza bontott épületeket, melyek maradványai a kastély 
földszintjén Ny-on és K-en egyaránt előkerültek. A sárga 
agyagrétegbó1 15. sz. végi kerámia került elő. A második 
periódushoz tartozó épületeket részben beépítették 
a harn1adik periódus négy saroktornyos kiépítésébe. 
A további kutatásnak kell tisztáznia, hogy a második 
periódus n1ilyen kiterjedésű. 

Az épület harmadik periódusa során a korábbi tégla
falakat felhasználva épült fel a négy saroktornyos erődí-, 
tett udvarház. Az épület E-i és K-i oldalán ekkor új árkot 
alakítottak ki, melynek vonalát feltártuk. A DK-i sarokto
rony vágta a legelső periódushoz tartozó fekete-faszenes 
rétegben kialakított árkot. A jelenlegi kerító"falon belül 
elhelyezkedő épületegyüttes alaprajzi rendszere azonban 
n1ég eltért a jelenlegitó1. A Niczky-szárny alatt egy a ma-, 
inál egy traktusnyival E felé szélesebb épület állt, a D-i 
szárny, ha ekkor már megépült, jóval keskenyebb volt a 
mainál. Az egykori épületek pontos meghatározásához 
azonban további kutatásra van szükség. 

A további periodizációk n1eghatározása már na
gyobbrészt a Sarkadi Márton (KÖH) által végzett falku
tatás feladata. Datáló jelentőségíí azonban, hogy amikor 
a 18. sz. elsó" harmadában a vár körüli árkot betöltötték 
és szabályozták a Kis Rábát - kialakítva jelenlegi folyását 
- a betöltésbe nagy n1ennyiségű 16-17. századi zöldmá
zas kályhacsempe került, melyek közvetlen párhuzama 
Sopronban található. 

Az épület közvetlen környezetében a K-i homlokzat 
előtt feltártuk az 1945-ig használt kerti út kavicsos fel
színét. Az út vonala megegyezik egy 1945 előtti archív 
fotón látható úttal. A kert területén a kastélytól D-re 
nyitott árkokban nem találtuk nyomát kerti útnak. Ezen 
a területen viszonylag nagy felületen a felszín alatti 
40-50 cm-ig modern, 1970 körüli feltöltés található. 

A Kis Rába K-i partján a park D-i végén egy a 19. 
sz. első felében épült és 1945 után elbontott istálló 
épületét tártuk fel. 

A Kis Rába Ny-i partján összességében inegtaláltuk 
a n1ásodik katonai felmérésen és egy 1907-es kataszteri 
térképen ábrázolt kertek útjait. A n1ásodik katonai tér
képen ábrázolt, a folyó Ny-i partján álló épületnek csak 
útalapként elplanírozott n1aradványát tártuk fel. Az 1907-
es kataszteri térképen ábrázolt kertet a Dőry-családhoz 
köthetjük. A Dőryek az 1860-as években vásárolták meg 
a kastélyt és ezt követően alakították ki díszkertjüket. 

KOPPÁNY ANDRÁS - TIIÚRY LÁSZLÓ 
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25 1. M iskolc, Li7386/6, Li7Li9 3 hrsz. 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B, V, Sza, Á 
2008. november 10-13. között régészeti megfigyelést vé
geztek áruház építést megelőzően a Borsod-Abaúj-Zemp
lén megyei Múzeumi Igazgatóság munkatársai. A terület 
Miskolc D-i határában a 309. sz. D-i elkerülő úttól D-re (a , 
harsányi elágazásnál) található. Eszakról és Ny-ról az út 
és vízelvezető árkai határolják, K-re pedig a Sárga Csikó 
Hotel létesítményei és parkolója helyezkedik el. , 

A munkálatok során két E-D irányú, 90 m és 95 m 
hosszúságú, 2,5 m szélességű, egymással párhuzamos 
árkot nyitottunk. Bennük a 40-100 cm vastag modern 
törmelékréteg alatt átlag 30- 40 cm vastagságú feke
te, tömbökben törő humuszos földréteg jelentkezett, 
melynek tetején régészeti jelenségek - kör, vagy közel 
kör alakú, valamint szabálytalan, nagyméretű, paticsos, 
kerámiás, köves leletsűrűsödések - kerültek elő. Ezek fel
tehetően az altalajba is mélyedő régészeti objektumokat 
jeleztek. A jelenségek leletei a középső neolitikumból 
(A VK vagy csoportja), a késő bronzkor/kora vaskorból, a , 
szarmata korból, valamint az Arpád-korból származnak. 

A leletmentes területeken a fekete, humuszos réteg 
alatt 70-170 cm mélységben jelentkezett a sárgásbarna 
„altalaj". Ebben már csak néhány régészeti objektum: cö
löplyuk, gödör, árokszakasz foltja mutatkozott. Az árkok , 
E-i végében vízmeder és annak betöltése került elő, benne 
vastag, világosszürke színű, kagylókkal teli iszapréteggel. 

A leló'hely kiterjedését D felé a felszín fedettsége 
miatt nem tudtuk megállapítani, de a jelenlegi beru
házás kb. 130x130 m-es területét minden bizonnyal 
teljesen lefedi. 

SZOLYÁK PÉTER - CSENGERI PIROSKA 

252. Miszla, Középbikád 
(Tolna megye) Kk 
2008. február végén a Gyönk- Miszla országút Udvari 
felé tartó elágazásánál, a Péli-víz két ága által közrefogott , 
ENy-DK irányú földnyelv DK-i részén, a partba bevágó-, 
dott út mindkét felén ENy felé egészen a gyönk-1niszlai 
útig szürke és vörös foltokban nagy sűrűségben találtam 
késő középkori kerámiát és több kiszántott kemencét is 
megfigyeltem. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

253. Mogyorósbánya, Újfalusi dombok 
(Komárom-Esztergom megye) Pa 
Mogyorósbánya fölött, a Duna jobb-parti alluviális 
terasza fölé en1elkedő dombtetőn 1982-ben terepbejá
ráson találtuk az első pattintott kőeszközöket. 1984-tó1 
kezdődően, folyan1atos terepbejárással és 2008. évvel 
bezárólag 8 ásatási évadban, több hónapi n1unkával 
egy felső paleolit telep feltárását folytattuk. A késői 
őskőkor hazai lelőhelyei között egy új régészeti filum, az 
úgynevezett kavics-gravetti/Ságvárian elkülönítésének 
alapjául szolgált. A leló11elyen gyűjtött faszenekbó1 két, 

egybehangzó radiokarbon korn1eghatározás történt a 
debreceni ATOMKI laboratóriumában. 

A 2008. évi ásatás feladata a III. leló'hely szelvény
határainak tisztázása volt, csatlakozva az előző, 2006. 
évi ásatási szelvényeinkhez. Gépi földmunkával 150 cm 
mélyen eltávolítottuk a talajt és a löszt, majd a hagyomá
nyos módszerekkel jutottunk el a 170- 180 cm m élyen 
lévő kultúrréteghez. A leletanyag szokásos: néhány 
eszköz, gyártási hulladék, égett és hamus tűzhelyfoltok, 
ékszercsiga, okkerszemcsék, rossz megtartású, fosszi
lizálódott állatcsonttöredékek, rénszarvas- és lófogak. 
Ebben az évben egy 3x4 m-es szelvényt bontottunk ki 
két szintben, összesen 24 m2-t. 

T. DOBOSI VIOLA 

2 5Li . Mohács, 15. le lőhe ly 

(Baranya megye) B, L T 
2008. június 11-24. között megelőző feltárást végzett 
a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat az 56. sz. , 
főút Mohács-szó1ó'hegyi szakaszától E-ra, a Csele-pa-
takon átvezető hídtól Ny-ra elhelyezkedő leló'helyen. 
A megelőző feltárást az 56. sz. főút rehabilitációjához 
kapcsolódó munkálatok tették szükségessé. Az ásatási 
terület az ú j felhajtósáv, buszöböl és tengelymérő 
állomás nyomvonalában helyezkedett el. Az ásatáson 
összesen 45 objektumot dokumentáltunk, ebbó1 1 ház, 
1 méhkas alakú verem, 1árok,1kemence, 12 cölöplyuk 
és 28 gödör. A bolygatottság miatt az objektumok nagy 
részét vágta valamilyen árok vagy közmű. A jelentős 
mennyiségű leletanyag alapján az objektumok nagy 
része a kelta kultúráh oz köthető, de több gödörből 
gazdag bronzkori kerámia került elő. A leletek közül 
kiemelném a 10. sz. objektumból származó kis bronzkori 
bögréket, a 6. sz. objektumból egy kelta vassarlót és a 25. 
sz. objektumból egy vas szárnyas nyílhegyet, valamint 
az ugyaninnen kibontott nagy mennyiségű klasszikus 
kelta kerámiát. Összegzésképp elmondhatom, hogy a 
feltárt nyomvonalban egy bronzkori és egy kb. Kr. e. 1. 
századi kelta telep kis szeletét tártuk fel 870 m2 nagyságú 
felületen. A telep nagyobbik része az 56. sz. főút és a 
környező szántók alatt található. 

A leletanyag a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti 
raktárbázisára került. 

Munkatársak: Csippán Tamás, Fenyvesi Anita és 
Linzembold Csongor technikusok. 

BASTICZ ZOLTÁN 

255. Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 5. 
// -

(Győr-Moson-Sopron megye) 0, Ró, U 
2008. május 5-16. között próbafeltárást, majd június 
18. és július 11. között inegelőző feltárást végeztünk a 
belvárosban, a fent megjelölt telken, ahol bevásárlóköz
pont és mélygarázs építését tervezték. 

A próbafeltárás során kiderült, hogy a régészeti 
rétegeket vastag hordalékréteg fedi el, n1ely minden 
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valószínűség szerint a késő középkor, illetve kora újkor 
folyamán rakódott le. A próbafeltárás során előkerültek 
a régi ván1ház alapfalai. A 18. századra keltezhető vám
házat az említett hordalékrétegre építették. 

A megelőző feltárás két részbó1 állt, a vámház ma
radványainak feltárásából és az eltemetett humuszréteg 
alatti régészeti objektumok feltárásából. A régi vámház 
falmaradványait kutatóárkokkal vizsgáltuk. A vámház 
eredetileg négyzet alaprajzú, zárt belső udvaros épület 
volt. Külső falainak hosszúsága 27 m. Feltártuk az épület 
; 

E-i és Ny-i kerítőfalának alapozását teljes hosszában, 
valamint a D-i és a Ny-i alapfal jelentős részét. Szondázó 
jelleggel vizsgáltuk a belső főfalak alapozásait. A felmenő 
falak (egy kisebb falszakasz kivételével) nem maradtak 
meg. A 80-150 cm széles alapfalak jórészt terméskóbó1 
(mészkóbó1) épültek, helyenként téglával kiegészítve. 
Egyes belső falakat tisztán téglából építettek. Az alapo
zásokból kikerült téglák bélyegei alapján a 18. sz. első 
évtizedeiben készültek. Miután megfigyeléseink szerint 
a téglafalak egykorúak a kőfalakkal és a kőalapozásokból 
is kerültek elő ugyanilyen téglák, így a vámház építését a 
jelzett időszakra tehetjük. Az épület alatt korábbi építési 
fázis vagy más építmény nyomát nen1 észleltük. 

Az épületen belül két téglaboltozatos pince marad
ványai is előkerültek. A pincék egykorúak az épülettel. , 
Az ENy-i pincét az épület elbontásakor ten1ették be. 
A déli pincét néhány évtizeddel korábban töltötték fel. 

A markáns hordalékréteggel elfedett őshumusz 
alatti rétegbó1 99 objektum került elő. Az objektumok 
többsége az altalajba csak alig mélyedő cölöplyuk vagy 
kisebb árok, illetve gödör volt. Néhány cölöplyukból és 
árokból őskori cseréptöredékek kerültek elő. Az egyetlen 
jellegzetesebb darab (perem töredék) a késő bronzkorba 
sorolható. Feltártunk egy nagyobb, két párhuzamos 
n1ederbó1 álló árkot, valamint az árok n1ellett, azzal 
párhuzamosan futó kerítés maradványát: egyenes sor
ban leásott cölöpgödröket. A kettős árok és a kerítés az 
előkerült leletanyag alapján a 18. századra keltezhető. 

Mellettük még néhány más kisebb, meghatározhatatlan 
rendeltetésű gödör is újkorinak bizonyult. Az újkori ob
jektumok között e1nlítést érdemel a már a próbafeltárás 
során eló'került téglabélésű kút, mely a vámházzal egy 
idóben épült és csak a 20. sz. végén töltötték fel. 

Feltártunk egy római kori, a Kr. u. 2. századra kel
tezhető faszerkezetű (hordó bélésű) kutat is. Betöltésébó1 
nagyszámú kerámiatöredék került elő: jórészt korsók és 
hombárok töredékei. 

A leletanyag a I-Iansági Múzeumban került. 

256. Mórágy, Tűzkődomb 
(Tolna megye) U 

TAKÁCS KÁROLY 

Mórágy K-i határrészében, a Bátaszék-Bonyhád közötti , 
közúttól EK-re található a Tíízkődon1b nevű őskori 
leló'hely. 2008. február 10-én helyszíni szemlét végez
tünk pontos kiterjedésének tisztázása érdekében. 

2006-ban a község településrendezési tervéhez 
készített hatástanulmányban rögzítettem a lelőhely 
határait. Ehhez képest a megközelító1eg ugyanekkor, a 
leló'hely levédéséhez készült dokun1entációban Zalai
Gaál István csak a 0247 / 7 hrsz. területet jelölte érintett
nek, amelyen egykor az ásatások folytak. 

Most a leló'hely nagyobb részén tarló volt, ezért terep
bejárást nem tudtunk végezni. A helyiek által „kisdomb
nak„ nevezett részen ennek ellenére a felszínen nagyon 
sok lelet mutatkozott. A helyszínelés egy területen mó
dosította a hatástanulmányban felvázolt leló'helyhatárt. , 
A leló'hely K-i szélénél található E-D-i irányú földúttól 
K-re található tsz-épületek területén korábban már a 
dombvonulat alsó lankáit - és vele együtt az esetleg ott , 
feltételezhető objektumokat - elhordták. Igy a leló'hely 
K-i határát a 0237 helyrajzi számú földút jelenti. , 

ÜDOR JÁNOS GÁBOR 

2 5 7. Nagyatád, László-telep 
;; 

(Somogy megye) 0, Kö 
A 2008. augusztus 18-án végzett terepbejárás során kis 
területen, őskori kőeszköz töredékét, középkori kerámia
töredékeket és több salakot találtunk. Elképzelhető, hogy , 
a n1egtalált régészeti leletanyag egy nagyobb leló'hely E-i 
részére esik, esetleg lemosódás. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 
NÉMETH PÉTER GERGELY 

258. Nagykanizsa, Magyar utca 
(Zala megye) N, Á 
A Nagykanizsa belvárosában a Dózsa II-Corvin Tr. állo
mások közti 10 kV-os kábelcsere kapcsán a kivitelezési 
munkákkal egybekötött régészeti szakfelügyeletet 2008. 
szeptember 23-26. között végeztük el. A kábelcsere 
a Magyar és a Dózsa utca kereszteződésénél indulva 
érintette a régészeti leló'helyet. 

A Corvin utcában kezdődött a munka, ahol a vezeték 
egy korábban n1ár kiásott kábel nyomvonalát követte 
en1eletes lakóházak előtt. A 40 cm széles, átlagosan 
60 cm mély árokban régészeti jelenség nyomát ne1n 
találtuk. A bolygatott földben azonban néhány, talán 
népvándorlás kori oldaltöredék eló'került. Hasonló volt 
a helyzet a Dózsa György utcában is, ahol már családi 
házas övezetben folytatódott a kábelcsere. A kiásott 
árok betöltése erősen bolygatott, kevert volt. A forgatott 
földbó1 itt is eló1<erült néhány oldal- és peren1töredék , 
(népvándorlás kori és Arpád-kori). Régészeti objektun1, 
jelenség azonban itt sem volt n1egfigyelhető. 

Az átkutatott utcaszakaszokon (Corvin utca, Dózsa 
György utca 1-43.) korábban már bolygatott, beépített, 
aszfaltos járdával fedett területen, régészeti objektum 
és jelenség nem volt n1egfigyelhető. A forgatott földben , 
azonban néhány népvándorlás kori és Arpád-kori perem-
és oldaltöredék eló1<erült. Ennek alapján valószín{ínek 
tarto1n, hogy a Nagykanizsa, Magyar utca néven isn1ert 
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régészeti leló11ely K-i irányba jóval kiterjedtebb, elér egé
szen a Dózsa György és a Corvin utcák kereszteződéséig. 

259. Nagykanizsa, Nagysarok 
(Zala megye) B, Kk, Tö 

SZÁRAZ CSILLA 

2008. n1árcius 27. és április 30. között n1egelőző feltárást 
végeztünk a lelónelyen: 13 510 m 2 humuszolása után 90 
régészeti jelenséget dokumentáltunk. Munkánk során 
összesen 63 késő bronzkori, 11 késő középkori (ebből 
4 hosszú árok) objektun1ot és 16 lelet nélküli gödröt 
tártunk fel. , 

Első kutatóárkunkat a feltárási terület E-i, vízjárta 
szélén húztuk. Itt a sárgásbarna, homokos altalajban 
szürke, szürkésbarna folttal rögtön jelentkeztek az ob
jektumok. A dombtetőn folytattuk a próbafeltárást. 
Itt elszórtan újabb őskori, majd késő középkori objek
tumokat találtunk. Több kutatóárok nyitását köve
tően bebizonyosodott, hogy régészeti jelenségekre a , , 
dombtetőn, az E-i lejtőn, és az E-i vízjárta sík részen 
szán1íthatunk, néhány bizonytalan foltot a D-i lejtőn is 
találtunk. A próbafeltárási szakaszt lezárva először az , 
ásatás E-i szélén, a vízjárta területen nyitottunk nagyobb 
összefüggő felületet. , 

A késő bronzkori objektun1ok az ásatás E-i szélén, 
vizenyős, sík területen koncentrálódtak, zön1ében hulla
dékgödrök, e1nellett egy ház padlószintjét is lnegtaláltuk. 
Néhány cölöplyuk is eló'került. Ki kell en1elnem azt a 
gödröt, amelybó1 jellegzetes késő halon1síros oldaltöre
dék került elő. Az objektun1ok elhelyezkedésébó1 arra 
következtetek, hogy a település jellen1zően a vízjárta , 
területen, annak szélén E-D-i irányban helyezkedett el. 
A dombtetőn voltak ugyan újabb őskori objektumok, de 
csak elszórtan. 

A dombon, a feltárási terület közepén, a hun1uszolás 
során a szubhumuszból szórvány késő középkori csere
pek kerültek elő. Az e korszakl1oz tartozó objektu1nokat 
az erózió miatt azonban n1ár csak ritkán tudtuk beha
tárolni. Kivételt a 4 markáns árok képezett, n1elybó1 a 
korszak jellegzetes leletei kerültek elő. A négy árokból 
kettő hosszában szelte át a feltárási területet. A feltárt 
árkok lnindegyike késő középkori, valószínlísíthető, 
hogy török kori ideiglenes tábor, árokkal n1egerősített 
táborhely lehetett ezen a területen. Néhány jellegzetes 
késő középkori peremtöredék, zöldmázas kerán1ia, 
fémleletek (kisméretlí patkók, vaskés) támasztják alá 
az árkok datálását. Az árkok mellett 7 késő középkori 
gödröt bontottunk ki. 

Összefoglalóan eln1ondható, hogy a régészeti lelő
hely nyomvonalba eső területén a késő bronzkori ha
lomsíros kultúra települését találtuk meg. A település , 
a vízjárta területen, annak szélén helyezkedett el, E-D-i 
irányban húzódott. En1ellett a nyon1vonal területén 
n1egfigyeltük egy késő középkori, török kori (17. sz.) 
településrészlet nyo1nait, melyet n1arkáns árkok jeleztek. 

SzÁHAZ Csn.LA 

260. Nagykarácsony, Diófás-dűlő 

(Fejér megye) B 
A lelónely a korábbi szakirodalon1ban nem szerepelt. 
2002-ben Miklós Zsuzsa légi felvételt készített róla , 
lnajd 2003. január 29-én Terei Györggyel te repbejárást 
végeztek. Megállapították, hogy lnesterséges, 2-3 ln 
magas domb en1elkedik a meredek oldalú völgy feletti 
peren1en, körülötte árok, és annak külső oldalán sánc 
nyon1a látszik. A hóval fedett területen akkor nem volt 
lehetőség leleteket keresni.28 

A fentiek alapján 2008. április 1-jén bejártam a 
területet, majd április 6-án és 9-én, feleségem segít
ségével felmértem. (Az illusztrációt lásd a következő 
oldalon!) A lelónely Nagykarácsony község templomá
tól DNy-ra 750 ln-re van. A községtó1 D-re mély völgy 
húzódik, benne a Nagykarácsonyi víz folyik, a völgy 
Ny-i aljában házak sorakoznak hosszan. Keleti oldalán 
meredek domboldal emelkedik, ennek szélén van fent 
a Diófás-dlílő mesterséges dombja, a közvetlen környék 
legn1agasabb kiemelkedését jelentő, ÉNy-DK irányú , 
emelkedés ENy-i végében. Füves terület, bokrokkal, 
néhány fával. A völgy feletti meredek domboldal erdeje 
itt kikanyarodik a szántóföldre, körülfogja a dombot, 
n1elyet K felől nagy kiterjedésű szántóföld határol. 
A domb kissé ovális alakú, relatív n1agassága 2,5-3 m, 
platójának pereme elmosódott. Az alját egykor körül
vevő árok nyoma a D-i és K-i oldalon még érzékelhető. 

A platóba több nagy kiterjedéslí gödör mélyed, ezeket 
a bokrok és a magas fű teljesen benőtte, nc1n lehetett 
lele teket keresni. A plató át1nérője kb. 42, illetve 30 
n1. A don1bhoz K és D feló1 csatlakozó szántóföldön 
az en1elkedés felső része kb. 70x60 m átmérőjlí terület. 

A gy(íjtött kerán1iát és őrlőkövet Keszi Tamás 
határozta meg. A kerán1ia a középső bronzkor II-III. 
periódusára datálható. Szinte kizárólag a Vatya-kultúra 
III. fázisának, illetve koszideri korszakának a leletei. 
Kivéve néhány töredék, an1elyek az észak-dunántúli 
n1észbetétes kerámia népének az in1portjai. Korábbi 
(nagyrévi, Vatya I-II.) leletanyag nincs közöttük és 
késó'bbi sem. A telep és az erődítés a kései Vatya-kor
szakban jöhetett létre. 

A leletek a dunaújvárosi Intercisa Múzeumba 
kerültek. , 

Munkatársak: Fodor Péter, Kalli András, Király Ag-
nes, Kiss Katalin és Mesterházy Gábor egyete1ni hallgatók. 

261. Nagyszénás, Vaskapu 
(Békés megye) 1 

NOVÁKI GYULA 

Az NKA és Nagyszénás Nagyközség Önkorn1ányzatá
nak tán1ogatásával lehetőségünk nyílt újabb ásatásokat 

28 MIKLÓS Zs.: Légi régészeti kutatások 2003-ban. ln Régészeti 
kutatások Magyarországon - Archaeological Invcstigations in 
Hungary 2003. Budapest, 2004. 127-145. 129. 

235 
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folytatni a leló'helyen, ahol 2005 nyarán 11 sírt tártunk 
fel. A 2008 szeptemberében feltár újabb 3 sír szintén a 
szőlő alá forgatásnak esett nagyrészt áldozatul, sen1mi
lyen n1ellékletet sem találtunk. Két sír tájolása Ny-K, 
a harmadiké kétséges, az szarmata kori is lehet. Meg
nyugtatóan sikerült azonban tisztázni, hogy a te1nető a 
Vaskapu K-i oldalára nem terjed ki, nagy valószínűség 
szerint csak a Ny-i oldalon lévő egykori kunhalon1(?) 
területét foglalta n1agában. A leló'helyet az ehnúlt évti
zedekben j elentős bolygatások érték. 

RÓZSA ZOLTÁN 

0 som 

262. Napkor, Bodzás-dűlő 
"" (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0 

2008. november 3-4. között a fent nevezett település 
határában terepbejárást végeztünk, a településrende
zési tervben kijelölt, beépítés, átminősítés alá kerülő 
területeken. A munkát jelentősen megnehezítette, ese
tenként lehetetlenné tette, hogy a területek egy része 
zárt terület, n1íg további részek növényzettel voltak 
fedve. Ennek ellenére Napkortól D-re, a Bodzás-dűlő 
K-i felében egy frissen boronált területen egy kóoaltát, 
valamint egy obszidiántöredéket találtunk. A leletek 
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arra engednek következtetni, hogy a területen egy őskori 
lelónely található. 

Munkatársak: Istvánovits Eszter régész, Beleznai 
Gabriella rajzoló, Karácsony Judit adatrögzítő. 

JAKAB ATTILA 

263. Nemesapáti, római katolikus templom 
(Zala megye) Kk 
2008. június 9-12. között n1egelőző régészeti feltárást 
végeztünk a település belterületén a Szévíz-pataktól Ny-ra 
kiemelkedő dombháton található lelónelyen. A dombhát 
középső részébe bevágott Jókai utcában a szennyvízcsator
na vezetékek nyomvonalai a lelónelyen keresztül vezett~k. 
A 2008. február 6-án folytatott régészeti szakfelügyelet 
során a 12 hrsz. ingatlanon a szennyvízvezeték építése 
során előkerült egy feltehetően középkori sír, ezért került 
sor a megelőző feltárásra. Az átkutatott 121 m2 felületen 
1 sírt tártunk fel. Az erősen bolygatott sírból egy apró, 
kopott, késő középkori vagy kora újkori kerámiatöredék 
került elő. A lelónely kiterjedését nem tudtuk tisztázni. 

A leletanyag a Zalaegerszegi Göcseji Múzeum Ré
gészeti Gyűjteményébe került. 

Munkatárs: Fullár Zoltán régésztechnikus, egyete
mi hallgató. A geodéziai méréseket a GeoMontan Kft. 
végezte. 

MÉSZÁROS MELINDA 

26.Li. Nemesapáti határa 
// 

(Zala megye) 0, R, N, Kk, Kú 
2008 októberében a Szombathely-Hévíz 400 kV-os 
távvezeték beruházáshoz kapcsolódóan megelőző fel
tárásokat végeztünk a községben. , 

Alsó-rét: A község ENy-i részén, a Zala-folyó és a 
Szévíz-csatorna összefolyásától D-re, október 14-21. 
között 8 objektumot tártunk fel. Négy gödör közelebbr61 
meg nem határozható rézkori kerámia- és kőeszközle
leteket tartalmazott. Két gödörb61 a lengyeli kultúra 
jellegzetes tárgyai (edénytöredékek, orsó karika, simító, 
pattintott és csiszolt kőeszközök), két gödörb61 pedig a 
Balaton-Lasinja kultúra leletei (edénytöredékek, orsó
gomb, agyagkanál, pattintott kőeszközök, őrlőkő töredék) 
kerültek elő. Egy kis gödörben késő népvándorlás kori, 
hullámvonalas díszítésű fazekak töredékei voltak. , 

Tó'berek: A község ENy-i részén, a Szévíz-csatorna , 
bal partja mentén E- D-i irányban hosszan elnyúló régé-
szeti lelónely D-i harmadában október 13-15. között 5 
objektumot tártunk fel. Egy gödör közelebbr6Tmeg nem 
határozható őskori kerámiatöredékeket tartalmazott. Egy 
gödörb61 a Balaton-Lasinja kultúra leletei (edénytöredé
kek, pattintott kőeszközök) kerültek elő. Egy kis gödörben 
késő középkori-kora újkori edények töredékei voltak. 
Két objektum n1odern vízelvezető ároknak bizonyult. 

Munkatársak: Fullár Zoltán és Mészáros Melinda 
régészek. 

KVASSAY JUDIT 

265. Nemesbőd, Irtás-dűlő 

(Vas megye) B, Ró 
2008. július 22. és szeptember 5. között inegelőző feltá
rást végeztünk a 86. sz. főút tervezett nyomvonalába eső 
3. sz. lelónelyen. A humuszolás során kiderült, hogy a 
lelónely Ny-i irányban folytatódik, ezért ebbe az irány-, 
ba kibővítettük a feltárást. !gy összesen 19 433 m2-nyi 
felületet humuszoltak le, 60 objektumot regisztráltunk. 
A feltárt telepjelenségek kisebbik része a kora bronzkori 
Makó-kultúrához köthető. Gödreib61 szalagfüles edé
nyek, lenyomatos patics, orsókarikák, tálak, kútjából 
belsődíszes tál, csontár kerültek elő. Ehhez az időszakhoz 
kapcsolható egy urnasír is. 

A római kori (Kr. u . 2-3. sz.) település ipari tevékeny
ségére 3 kemence, több kisebb tüzelőgödör, egy földbe 
mélyített műhely, több vastárgy utal. A római korszakhoz 
sorolható még 2 felszíni épület, 1kút,1 melléklet nélküli 
csontvázas sír (30-40 év közötti férfi - Tóth Gábor ant
ropológus meghatározása) és egy bustum (téglasír) is. 

Szórványként a felület Ny-i metszetfalából szár
mazik egy római kori bronzcsengő (kolomp), illetve a 
szántásból egy pattintott, fűrészfogas penge. , 

DOBOZI AGNES 

266. Nemesbőd határa 
(Vas megye) B , Ró, N, A, Á, Kk 
2008. július 16. és október 7. között megelőző feltá
rásokat végeztünk a 86. sz. főút nyomvonalára eső 
lelónelyeken. , 

Altalúton kívül-dűlő: A főút 85+900-86+350 km-
szelvénye közé eső lelónelyen 14 406 m 2 jelenségekkel 
fedett részt tártuk fel. November végéig összesen 225 
stratigráfiai egységet regisztráltunk. A szórványos római 
kori telepnyomokat 54 oszlophely és 17 gödör képviselte 
a felületen elszórva. 

Még nem lezárt munkánk során sikerült egy római 
kori temető teljes - nyomvonalba eső - részét, összesen 
43 sírt megkutatni. Ezek közül az egyik legjelentősebb 
egy romanizált kelta vezető temetkezése (szórt hamvas, 
Kr. u. 1. sz. 3. negyede, bronzedénnyel, több sigillataval, 
Vespasianus-éremmel és osztrigahéjakkal). Említésre 
méltók a korai, árokkeretes (egy kör és két négyszögle
tes), szórt ha1nvasztásos sírok, aranyfólia gyöngyökkel, 
késsel; valamint a téglasírok. A temető egyetlen biztosan 
kirabolt sírja egy téglasír, an1elynek a derék és mellkasi 
részére ástak rá, így a lábnál a kelta hatást mutató tál 
és egy korsó meg1naradt. A késői sírok közül a legérde
kesebb a hagymafejes fibulával, üvegpohárral, késsel 
eltemetett csontvázas temetkezés. November végén a 
régészeti kutatást tavaszig felfüggesztettük. 

Csepregúti-völgyre-dűlő I.: A nyomvonal 85+370-
85+640 km-szelvényébe eső lelónelyen a lehumuszolt 
15 054 m 2-en 299 objektumot találtunk. Ezek nagy része , 
cölöplyuk, egy részük ENy-DK irányú és gócszerűen 
sűrűsödtek (hajdani építményeket jeleztek), ill. K-Ny és , 
E-D irányúak, amelyek a kinyitott teljes felületet lefedték. 
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A kora bronzkori harangedényes kultúra és a késő 
bronzkori halomsíros kultúra telepjelenségei a legko
rábbi objektumok a lelónelyen. Egy római kori utat , 
jeleztek annak árkai, amely út E-D irányban metszette , 
a nyomvonalat, de n1ég azon belül (annak E-i szélén) 
elkanyarodott Ny felé és az út átkelt a patakon (gázló). 
A római kori úton keréknyomokat tártunk fel. A patak
hoz közelebb az út egyik árkát vágó gödör talán a kora 
népvándorlás korra (germán?) datálható. Több késő avar , 
kori (9. századi), Arpád-kori és késő középkori gödröt, 
valamint két keltezhetetlen tüzelónelyet is találtunk. 
A középkori jelenségek közül a legérdekesebb egy földbe 
ásott, lépcsőn megközelíthető pincerendszer. 

Egyelőre meghatározhatatlan két oszlophely-so
rozat (kerítések?) kora. Ugyanígy kérdéses egy föld 
feletti, oszlopszerkezetes, talán gabonatároló és egy 
hasonló szerkezetű, de nagyobb alapterületű, ismeretlen 
funkciójú építmény kora is. Több jelenségbó1 vettünk 
betöltés-mintát környezetrégészeti vizsgálatra. 

Csepregúti-völgyre-dűlő II.: A nyomvonal 85+650-
85+900 km-szelvényébe eső (7. sz.) lelónelybó1 12 354 
m 2-t humuszoltak le. Már ebbó1 is világos volt azonban, 
hogy e lelónelyünkhöz tartozik az 5. és 6. szán1mal jelölt 
is. Összefüggéseiket azonban majd csak a következő , 
évben tisztázhatjuk. A tervezett csomópont E-i lehajtó-
részén 89, a főpályán 47, összesen 136 stratigráfiai egy
séget regisztráltunk. A területen egy késő(?) római kori 
település és egy ezen (ennek romjain?) megtelepedő kora 
(és késő?) népvándorlás kori lakosság en1lékanyaga ta
lálható. Utóbbiak kerámiam{ívessége a rón1ait utánozza, 
ugyanakkor attól eltérő technológiai minőségű. Néhány 
avar korinak ttínő kerámiatöredék is felszínre került. 

A feltárt jelenségek között vannak árkok, tűzrakóhely, 
továbbá sok gödör és oszlophely. A jelenségek betöltésébó1 
az alábbi állatok csontjai kerültek begyűjtésre: ló, n1arha és 
kecske vagy birka, valamint kutya. Fémkeresővel érdeke
sebb kisleleteket találtunk a depók földjében: bronzérn1e, 
bronzkulcs, bronzlemez. Nagyon sok a vasszeg és az ólo
möntecs, utóbbiak között votív is található. , 

Munkatársak: Nyerges Eva régész, Vámos Gábor 
vezető régésztechnikus, Hekli Hajnalka, Móricz Eszter 
és Halász Ferenc régésztechnikusok. 

267. Nemesvámos, Patak utca 
(Veszprém megye) U, Ró 

lLON GÁBOR 

2008. július 2-9. között megelőző régészeti feltárást végez
tünk a tell<en (Hrsz.: 932/85) új lakóház építéséhez kapcso
lódóan. A föld1nunkával érintett terület összesen 26,48 m 2

. 

A sávalapok szélessége 40 cin volt. A főfalak mélysége 
80-100 cn1 között változott, a közfalaké 70-80 cm volt. 
A felső 30 cin vastag bolygatott réteg alatt 30-40 cm vas
tag római kori réteg jelentkezett. Ez utóbbi apró kövekl<el, 
helyenként teguladarabokkal kevert réteg volt. A ró1nai 
kori réteg alatt 40-50 cn1 vastag egyöntetű, világosbarna 
agyagréteg jelentkezett. Ebben a rétegben, a VI. szá1n-

mal jelölt fal árkában, durva, neolit kerámiatöredéket 
gyűjtöttünk, de objektumot nem tudtunk meghatározni. 

Az általunk X. számn1al jelzett árokban bukkant 
elő a római kori falszakasz, amely csaknem a teljes 
árokszakaszt elfoglalta. A tisztítás után nyilvánvaló lett, 
hogy két, egymáshoz nen1 kapcsolódó falszakaszról van 
szó. A tó1e 8-10 cm-re kezdődő II. számú, szélesebb fal 
(pontos szélességét nem tudtuk len1érni) egy szakaszán 
késóbbi beásás által okozott nagyn1értékű falkiszedést 
tapasztaltunk. Mindkét fal igen n1asszív, jó megtartású, 
fehér habarcsos kötőanyagú. 

268. Németkér, Szluha-telek 
(Tolna megye) Tö 

CSIRKE ORSOLYA 

A Hardi-érbe folyó, ÉNy-DK irányú patak Ny-i felén, a 
patak és a vele párhuzamos erdő közötti lucernatarlón 
néhány szürke korsótöredéket és egy délszláv fazék pe
remtöredékét gyűjtöttem 2008. február 21-én. A leletek 
jellege és intenzitása alapján a lelónely valószínűleg egy 
rövid életű török kori település lehet. 

269. Nógrád, Vár 
(Nógrád megye) Kú 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2008. október 6-21. között végeztük a régészeti feltárást, 
folytatva a korábbi évek kutatásait. Az ÉNy-i belső fal 
(„Széchenyi-fal") helyreállítása során elóbukkant, s 
akkor csak futólag n1egvizsgált kó1épcső helyzetének és 
korának meghatározását tűztük ki célul. 

Eló1<erült a „Széchenyi-fal"-ra meró1eges fal foly
tatásában egy, részben csak alapozásában inegn1aradt, , 
mindössze 60 cm széles támfal, mely az udvar ENy-i 
sarkának mélyebb szintjét választotta el a Ny-i rész maga
sabb szintjétó1. Ez a támfal a „Széchenyi-faltól" n1integy , 
11,3 m-re E-ra fordul. Ebben az irányban 5,2 in hosszan 
tudtuk követni, a felszín lepusztult volta n1iatt azonban 
akár hosszabb is lehetett. Ezt a falat az udvar alsóbb szint-

• 
jéró1 a felső szintre vezető lejtő (rámpa) Ny-i támfalának 
tarthatjuk. A két szint között az építéskor kb. 1,5 n1, a 
vár pusztulásakor n1ár csupán 1 m volt a szintkülönb
ség. A csekély eló1<erült leletanyag alapján a tá1nfal 17. , 
századi. Az E felé megdó1t tán1fal n1egtámasztására lapra , 
faragott kövekbó1 agyagba rakott E-D irányú támpillért 
építettek a támfal mellé a „Széchenyi-faltól" 2 in-re K-re. 
A magasabb udvarszinten K-i irányba lejtő, téglákkal és 
kövekkel kirakott csatorna került elő. E szintró1 indult 
a tavalyelőtt előkerült lépcsőmaradvány: 3 lépcsőfok 
maradt meg, a feljárat a nyugati fal n1elletti földtöltés 
tetejére vezetett. A lépcsőalapozást utólag építették a 
„Széchenyi-falhoz", melyet ezen a szakaszon (nyilván a 
külső fal és az ebben elhelyezett árnyékszék n1egépítése 
után) visszabontottak. A kevés leletanyagban (esetleg 
egy faragott kőtöredék kivételével) a 16-17. századnál 
korábbra keltezhető leletanyag nen1 bukkant elő. 
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A feltárt terület 28 m 2• A feltárást a Magyar Nemzeti 
Múzeum finanszírozta. 

TOMKA GÁBOR 

2 70. Nóráp, Kertekalja 
(MRT 4 . k. 58/1 lh.) 
(Veszprém megye) Kö 
2008. július 1-4. között elvégeztük a 0102/ 9 hrsz. telken 
a silótároló, csurgalékgyűjtő építését n1egelőző régészeti 
feltárást. A területen, amely egy füves, csaknem telje
sen sík rét, húzott 7 (összesen mintegy 145 m hosszú) 
kutatóárok közül 6 teljesen negatívnak bizonyult. A 6. 
sz. kutatóárokban egy kb. 1,6 m átmérőjű, nagyjából 
szabályos kör alakú gödröt figyeltünk meg, amely sem
miféle leletanyagot nem tartalmazott. Egykor talán 
vízgyűjtőként szolgálhatott. A kutatás során a felszínhez 
közeli rétegbó1összesen3 db szórvány, apró kerámiatö
redék került elő, továbbá 2 db mázatlan középkori oldal
és perem-, valamint 1 db mázas újkori peremtöredék. 

2 71. Nyékládháza, Pusztatemplom-dűlő 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 

RAINER PÁL 

A miskolci Herman Ottó Múzeum 2008. június 9. és 
augusztus 1. között próbafeltárást végzett a Pusztatemp
lom-dűlóoen. Célja a középkori Egyházasnyék templom 
alaprajzának és építési periódusainak tisztázása volt. 

A ten1plom alapfalai már mindenütt a föld alatt 
voltak, a mai felszínen kizárólag kő-, tégla- valamint 
habarcstörmelék és embercsontok utaltak az egykori 
épület helyére. A feltárás eredményeként előkerültek 
a 14. századi téglalap alakú, egyenes szentélyzáródá
sú, 4 sarkán diagonális támpillérekkel épült templom 
alapfalai. A templom épületének külső méretei 2,6x7 ,3 
m. A szentélyfal a hajófal egyenes folytatása. A kettő 
kapcsolódásánál a D-i oldalon nagyméretű támpillér, , 
az E-i fal külső oldalánál pedig a sekrestye Ny-i falának 
indítása található. A szentélyben egy nagyméretű oltár 
alapja került elő (2,5x2,8 m). A templon1ot Szent Mik
lósnak szentelték. Az oltár mellett, attól D-re eló'került 
egy több alkalommal is felhasznált, téglával falazott 
sír. A szentély D-i fala mentén olyan sírokat tártunk 
fel, n1elyek egy részét az épület alapjainak kiásásával 
már a templon1 építése során elvágták. Ezek a sírok , 
tartozhattak az e helyen korábban álló Arpád-kori 
templo1nhoz, melynek azonban még sen1miféle marad
ványa nem került elő a feltárás során. A szentély és a , 
hajó találkozásánál, az E-i hajófal közelében találtunk 
egy falkiszedésre utaló sávot, mely nem a 14. századi 
templomhoz tartozhatott. 

A 14. századi templomot a 15. sz. második felében 
D-i oldalról egy két boltszakaszos, sarkain diagonális 
pillérekkel megtámasztott épülettel (kápolna) bőví
tették, n1elynek elkészítése során az eredeti ten1plom 
DNy-i sarkára h elyezett diagonális támpillért vissza-

bontották. Keleten a hajó és a szentély találkozásához 
épített külső támpillérhez kötötték be az új épületet. 
A 15. századi bővítés K-i fala több olyan korábbi sírt is 
vágott, melyekben pénzlelet is volt. Ugyanakkor ezt az 
épületrészt a 15-16. században is használták temetkezési 
célokra. A D-i bővítés épületének omladékát a késóobi 
kóoányászok teljesen elvitték. A feltehetően két bolt
szakaszos épületrész boltozatából eló'került egy kétszer 
hornyolt, keresztboltozathoz kapcsolódó, riolittufából 
faragott csomópont. 

A templom K-i fala feltehetően még a 19. században 
is állhatott, ami aztán teljes egészében a hajó terüle
tére omlott. A törtkóoó1 készült, helyenként téglával 
kiegészített falszövet e területen jól dokumentálható 
volt. A bejárat mellett e beomlott falban kivehető volt 
a bejárat D-i szélének téglákkal történt armírozása is. Az 
épület a 16. században pusztulhatott el. Maradványait 
a 17. században lakóházként, vagy raktárként használ
hatták. Erre számos használati eszköz (vegyes mázas 
kerámia, szó1őmetsző kés) utal. 

A templom a települést Ny-ról határoló dombsor 
egyik kisebb kiemelkedésén található. A templomdomb
ra fölérve a mai gyalogút elmetszi a templom körítőfalát 
is. A templomdombtól D-re eső, ma még beépítetlen 
do1nboldalon a kilencvenes években még megfigyel-, 
hetőek voltak az Arpád-kori falu felszíni leletei is. 

A feltárás nem terjedt ki a szentély középső sza
kaszára, feltáratlan maradt a sekrestye, valamint nem 
bontottuk el a Ny-i fal omladékát sem. Alatta feltehetően 
tovább folytatódnak a már megtalált temetkezések. 

Munkatársak: Horváth Antónia és Gál-Mlakár Vik
tor régész, Sáfrány Andrásné rajzoló. 

PuszT AI TAMÁS 

272. Nyíregyháza, Felsőpázsit , Levendula utca 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza, Á 
2008. szeptember 15-18. között hitelesítő ásatást végez
tünk a címben jelzett helyen, aminek előzménye az volt, 
hogy a területró1már 1897-ben és 1930-ban is kerültek 
be honfoglalás kori leletek a múzeumba. A lelónelyet 
Németh Péter és Dienes István lokalizálta 1971-ben. 
Terveink szerint ezt próbáltuk ásatással is igazolni. , 

A futóhomokos, E-D-i irányú dombhát - amelyik 
egyben a környék legmagasabb pontja is - K-i oldalán 
és a középső részén húztunk gépi erővel árkokat. Hat 
10- 11„ századi, valamint két szarmata sírt tártunk fel. 
A sírok 2 m(!) mélyen kerültek elő. (Ennek valószínű 
oka, hogy a 80-120 cn1 vastag futóhomok a temető felha
gyása után települt az eredeti dombhátra.) A császárkori 
sírokban vázakat ne1n találtunk, mindössze az egyikbó1 
került elő egy téglaszínű, korongolt kis edény. A 10- 11. 
századi sírokból S-végű karikaékszerek, ezüstgyöngy, 
valan1int egy fonott gyűr(i került elő. A korábbi leleteket , 
a do1nb E-i oldalán találták rigolírozás közben. Vélhető-

leg itt vékonyabb a homokréteg, s e1niatt kerülhettek a 
felszínre. Ez a része a dombnak azonban kutathatatlan, 
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mivel kiskertek helyezkednek el rajta. A domb területén 
minden bizonnyal egy nagy kiterjedésű 10-11. századi, 
valamint egy császárkori temető található, melyek jelen
leg nincsenek veszélyeztetve. 

JAKAB ATTILA 

273. Nyíregyháza, Pazonyi út 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B? , Sza, Á 
A fenti helyen áruházépület kivitelezését megelőző 
szondázása során 2008. március 11-13. között bronz-, 
kori(?), császárkori és Arpád-kori településrészletekre 
utaló objektumfoltokra bukkantunk. A megelőző feltá
rást a Jósa András Múzeum március 31. és május 16. 
között végezte. 

A lelónely a 01962/ 9 hrsz. telken, a Tesco áruháztól , , 
KDK-re, az Ilona-tanyától NyENy-ra, a 4. sz. főúttól E-ra 
található. Jellemzően magas, a környezetébó1 2,5-3 
m-re kimagasodó homokdomb. A szintvonalas térké
pek tanúsága szerint ez a homokdomb folytatódott a 
Tesco jelenlegi parkolója helyén. Ott 1997-98 folyan1án 
Almássy Katalin, Istvánovits Eszter, Kurucz Katalin 
végeztek feltárásokat, az általuk feltárt településrészek 
húzódtak át erre a területre. 

Mintegy 8282 m 2-t kutattunk: a 60-130 cm-es hu
muszréteget géppel távolították el. Az azt követő kézi 
földmunkával összesen 178 objektun1ot tártunk fel. , 
Ezek nagyobb részben Arpád-koriak. A településrész 
az ún. Igrice faluhoz tartozhatott. Mintegy 13 leégett 
házat sikerült megfigyelnünk, többségében a humusz 
alsó szegmensében. A leletanyag által kirajzolt idóno
rizont alapján a tatár pusztítás vetett véget a település 
életének. Ezt erősíti az elásott vas eszközlelet, illetve a 
telepen talált hullus is. 

Kisebb számban, de előfordultak császárkori objek
tumok is: árkok, gödrök, illetve 3 kemence. Anyaga alap
ján klasszikus Kr. u. 2-3. századi szarn1ata teleprészlet, 
bár kevés a jól iszapolt áru. Az árkok kirajzoltak bizonyos 
házhelyeket, de házakat nem találtunk. Valószínűleg 
felmenő falú házakkal kell számolnunk. A gödrökben 
ezüsttorquezt, pénzt, veretet, fibulákat találtunk, továb
bá bizonytalan őskori (a Tesco áruház helyén előkerült 
bronzkori objektumok alapján bronzkorinak tartott) 
gödröket találtunk. 

LUKÁCS J ÓZSEF 

27~ . Nyíregyháza, Rozsrét bokori út „ 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0, Sza 
2008. október 20. és november 3. között végeztük el , 
a lelőhely szondázását. Az első szondát közel E-D-i 
irányban húztuk, közvetlenül az út mellett (290 in2

). 

Ebben a kutatóárokban azonban csak új- és legújabb kori 
hulladékgödröket találtunk. A következő szondát a vasút 
felőli oldaláról kezdtük el húzni, K-Ny-i irányban (220 
m2), régészeti objektumot, leletet ne1n találtunk benne. , 
A 3. szondát ettó1 E-ra, szintén K-Ny-i irányban húztuk. 

A gerincen ez a szonda is üresnek bizonyult, viszont a 
mélyebb részre érve gödörfoltok kezdtek kirajzolódni. 
A gerinc aljában egy császárkori településrészletre buk
kantunk, agyagkitermelő gödrökkel, kutakkal, és sikerült 
megfogni a települést határoló árkot is. 

A Rozsrét bokori úttól Ny-ra, a 8. sz. alatti tanyától 
D-re október 27-én kezdtük meg a szondázást közvetle
nül a tanya kerítése mellett. Ez a szonda K-Ny-i irányú 
volt, Ny-i végén egy homokkitermelőben végződött. 

Ebb en szintén a tanya hulladékgödreit találtuk meg. 
A következő szondát ettó1 D-re, kb. 10 m-re húztuk. Mivel 
ebben őskori cserepek kerültek elő, itt D-i és K-i irányban 
rábontottunk, de objektumot nem találtunk. A terület , 
Ny-i végénél húztuk a következő szondát E-D-i irány-
ban, amiben egy szétszántott kemence került elő. Ettó1 
kb. 4 m-re K-re újabb szondát nyitottunk, de objektum 
nem került elő beló1e. Az u tolsó szondát a megmaradt 
terület közepén K- Ny-i irányban húztuk, de itt sem ke
rült elő objektum. Mivel azonban leleteket találtunk, azt 
gondoljuk, hogy itt a késő bronzkori lelónely mára már 
elpusztult. 1993-ban Almássy Katalin a homokbányától 
a 4-es útig szondázta meg a területet, és ő is elszántott, 
elpusztult késő bronzkori objektumokat talált. 

November 3-án a Rozsrét bokori úttól K-re eső terü-, 
leten, a már szondázott résztó1 E-ra folytattuk a kutatást. 
A szondát a vasút és a Rozsrét bokori út között K-Ny-i 
irányban h úztuk. Itt már a gerincen elkezdtek az objek
tumok jelentkezni, és ez folytatódott egészen az útig. 
A tanyától Ny-ra eső terület szondázását a 4-es út felé 
végeztük, itt is szórvány kerámia került elő, majd gödrök 
is jelentkeztek, melyek feltárását tavaszra hagytuk. 

L. NAGY MÁRTA - LuKÁcs JózsEF 

2 75. Nyíregyháza, Simai ú ttól északra „ 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, 0, LT, N 
2008. szeptemberben régészeti terepbejárást végeztünk 
a Nyíregyháza - Szélsóbokor - Guszev lakótelep hatá
rolta 95 hektáros területen. A területet D-ró1 a Nyíregy
háza-Kálmánháza műút (Simai út), K-ről a nyíregyházi , 
Guszev lakótelep és a Ságvári ke rtváros házai, E-on 
napraforgó ültetvények, Ny-on pedig a szélsóbokori csa
ládi házak kertvégei határolták. A beépített területeken 
helyszínelést nem végezhettünk. A terület K-i részén 
akácerdő húzódik, melyben régészeti jelenséget szintén 
nem figyeltünk meg. A terep bejárásra alkalmas szántott 
részeken két lelónelyet dokumentáltunk. 

1. Zh.: A Nyíregyháza-Kálmánháza műúttól kb. 200 , , 
m-re E-ra, két E-D irányú homokdon1b közti mélyebben 
fekvő területen, mintegy 110x170 n1-en terült el, felszí
nén őskori, kelta és késő népvándorlás kori településekre 
utaló szórvány leletanyagot gyűjtöttünk. , 

2. Zh.: Az elsőtó1 kb. 350 m-re E-ra, egy alacsony , 
E-D futású domb K-i oldalán és gerincén jelentkezett. 
A K-Ny irányú, 110x70 m kiterjedéstí leló11elyen őskori 
és késő bronzkori településre utaló szórvány leletanya
got gylijtöttünk. 
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Munkatársak: Mester Andrea, Bakos János (Jósa 
András Múzeum). 

ScHoL TZ RóBERT 

276. Nyírgyulaj, Nagy-Allé 
// 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) O 
2007. április 16-án végzett terepjárásunk során a Nyír
gyulajról Máriapócsra vezető műút D-i oldalán, egy nagy 
lapos, barna homokos dombháton találtuk a MOL 25. 
jelű lelónelyet. Kelet felé egy mélyedésbe fut le, majd 
újabb magaslat nyúlik el a Gyulaji-folyás irányában. 
A lelónelyen csak kevés cserép volt. A lelónely kiterjedé
sét 370x160 m-re becsültük, amelybó1 a vezeték az előze
tes felmérés alapján kb. 290 m-t érint. Közelebbró1 meg 
nem határozható őskori településre utaltak a leletek. 

A lelónelyet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat 2008. március 17-én adta át. A felügyelet mellett 
végzett humuszolás során április 25-30. között 5-6 
objektumfolt jelentkezett. 

IsTVÁNovrTs EszTER 

277. Onga, Bene-ha lma 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Sza 
2008. április 20-án helyszíni szemlét végeztünk a terüle
ten, amely a település D-i határában, a 37. sz. főútvonal 
D-i oldalán, a 37. sz. főútvonal, a Miskolc-Szerencs vas
útvonal és a főútból Alsózsolca irányában kiágazó közút 
közötti területen található. A kutatási helyszín a terepbe
járás időpontjában lucernaföld volt, a raj ta álló összefüggő 
növényzet nem tette lehetővé, hogy a Lengyel György 
és Csengeri Piroska által korábban itt megtalált régészeti 
lelónelyre vonatkozóan újabb adatokat nyerjünk. 

A kutatási terület Ny-i sávjában, mintegy 150 m szé
lességben a felszínt frissen sarjadt gabona fedte. A felszín 
fedettsége ideális volt ahhoz, hogy ott azonosítsuk a 
Megay által 1951-ben megtalált régészeti lelónelyet. 
A felszínen újkőkori, valamint római császárkori kerá
miatöredékek jelölte régészeti lelónelyet határoztunk 
meg. A felszíni leletek intenzitása közepesnek tekinthető, 
a szántóföldi művelés feltehetően még nem pusztította 
el jelentős mértékben. A lelónely a dombláb és a síkság 
találkozásánál futó, 4 m-es szintkülönbség által is jelölt, 
megtelepedésre alkalmas peremi sávon helyezkedik el. 

PUSZTAI TAMÁS 

2 78. Oros, Nyírjes II. Hulladéklerakó 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, R, N 
2008. október 1-31. között megelőző feltárást végeztünk 
a hulladéklerakó és a K-i elkerülő út közötti bekötőút 
tervezett nyon1vonalán. Az ásatást megelőzően megál
lapítottuk, hogy az út nyomvonalán bejelentés nélküli 
földmunkát végeztek és egy lelónelyet bolygattak meg. , 
A létesítendő út nagyjából E-D irányú részének D feló1i 
kb. kétharn1ad részén letakarították a hun1uszt, ill. fel-

, 
töltötték a sávot, és az E-i vége előtt is legalább 50 m 
hosszan és 4 m szélesen távolították el a termőréteget. 
A munka kezdetén világossá vált, hogy az objektumok 
jelentős része már 10-15 cm mélységben észlelhető, a 
talajművelés nyomaiban sok cserép mutatkozott. 

Munkánk során 128 objektumot tártunk fel. Közü
lük 2 neolit ház, 4 gödör és 1 gödörbokor; 3 késő réz
kori (Pécel-Baden műveltség) ház(?), 3 sütőkemence, 1 
tűzhely, 5 járószintrészlet, 1 ciszterna, 1 kút, 74 gödör, 
7 gödörbokor, 2 árok és 1 cölöplyuk; 1 népvándorlás 
kori-kora középkori(?) lósír, 1 recens gödör és 1 árok, 
13 kérdéses korú gödör, 2 árok és 1 cölöplyuk. Négy 
objektum természetes jelenségnek bizonyult. 

Több esetben a humuszba ásott, objektum nélküli, 
többé-kevésbé egész szarvasmarhavázat bontottunk ki, 
többször más állatok csontjaival vagy cseréptörmelékkel 
keverten. Ez utóbbiak voltak azok, melyek csak mar
havázrészekkel jelentkeztek, és olybá tűntek mint egy
egy „szemétdomb". Máskor elúszó, sekély objektumok 
tartalmaztak sok edénytöredéket. Ezeket feltételesen 
járószintként, planírozási rétegként értelmezhetjük. 

Az érdekesebb rézkori leletek között a nyéllyukas 
és a kaptafa alakú kóbaltákat és egy kocsimodell kerekét 
említhetjük. 

A 10. objektumban egy hason fekvő ló részleges vá
zát tártuk fel, a lószerszámzat részeivel. A nagyméretű, 
padkás sírt kirabolták, a ló egyetlen combcsontját 10 
cm mélyen találtuk meg, a koponyából csak az alsó 
állkapocs maradt meg, de az is elmozdult. Hiányoztak 
a végtagok, a medence és a bordák többsége. A meglévő 
bordák is csak részben voltak a helyükön, és a bal oldali 
bordasort a csigolyák közelében mintha tóbó1 levágták 
volna. A gerincoszlop kb. kétharmada maradt a sírban. 

A lószerszámzat elemei is a sírgödör különböző 
helyeiró1 származtak. Két nagyobb és hat kisebb téglalap 
alakú bronzcsat, két kerek, egy D-alakú, egy nagyobb 
téglalap alakú vascsat és két bronzkarika került elő. 

Mindegyik díszítetlen. A sírföldben faszénrögöket és 
egy elszenesedett, nagyobb famaradványt találtunk. 

Munkatársak: Lukács József régész, Kiss László 
régésztechnikus. 

279. Orosháza, Mécses-domb 
(Békés megye) Á , 

PINTYE GÁBOR 

A Mécses-domb Orosházától EK-re 4 km-re, a Békéscsa-
ba felé vezető vasútvonaltól D-re, 400 m -re található. 
Rajta dűlőút halad keresztül. A dűlőúttól D-re található 
a domb legn1agasabb pontja (99 m), ahol Juhász Irén 
1969-ben 18x12 m-es területen, egy kisméretű, 5x6,5 
m-es templom alapjait és 13 Árpád-kori sírt tárt fel.29 

Kovalovszki Júlia terepbejárást végzett a területen 
(1964). 

29 JUHÁSZ 1.: Régészeti Füzetek Ser. 1. No 23- (1970), 69-70. 
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2008. április 5-én helyszíni szemlén a feltárt terület 
a terepen jól azonosítható volt: a dombtetőn egy kb. 
10x15 m-es területen csekély számban voltak csontok 
és téglatöredékek. A templomtól Ny-ra és K-re azon
ban egy 50 m átmérőjű körben hatalmas mennyiségű, 
zömében közel ép állapotú embercsont hevert a földön. , 
Néhány téglatöredéket, és Arpád-kori edénytöredéket 
gy(íjtöttem a helyszínen. A templom körzetét körbejárva , 
megállapíthattam, hogy a település a templomtól EK-re , 
elhelyezkedő EK-DNy-i irányú 300x150 m-es kiemel-
kedő területen volt. Kisméretű 11-13. századi település 
lehetett, mivel a templom tágabb környezetében máshol 
nem kerültek elő edénytöredékek. 

280. Orosháza, Nagytatársánc 
(Csongrád megye) B, Sza, Ge 

CSÁNYI VIKTOR 

2008. május 10-18. között a Masaryk University (Brno, 
Csehország) munkatársai Peter Milo vezetésével mag
netométeres vizsgálatokat végeztek a lelónely területén. 
Egyrészt a belső területeken, illetve a sánc ívének és az 
ősfolyó D-i találkozásának pontjában. Ezért a két terület 
közötti részen terepbejárást is folytattunk, melynek 
során megállapítottuk, hogy népvándorlás kori telepek 
is találhatók a területen. 

A lelónely D-i végében klasszikus késő szarmata 
edénytöredékek kerültek elő, míg a sánc közepe felé 
haladva gepida edénytöredékeket gy(íjtöttünk. Könnyen 
lehet, hogy a település folytonos, vagy pedig együtt élő 
lakosságról van szó. Szórványosan a jelzett területen is 
találtunk őskori (bronzkori) kerámiát. 

281. Oroszlány, Gerencsérvár 
(Komárom-Esztergom megye) Kk 

RÓZSA ZOLTÁN 

A középkori Gerencsérvár eddig a régészetileg kutatatlan 
váraink közé tartozott. Az utóbbi időszak több, laikusok 
által végrehajtott bolygatása azonban szükségessé tette, 
hogy a rendelkezésre álló szűkös erőforrásokból ezeket a 
részeket megkutassuk. A több évre tervezett munka első 
szakaszában 2008 folyamán a vár központi részén kívül 
eső területeket vizsgáltuk. Két, egymásra meró1eges, 14, 
illetve 20 m hosszú, 1,5 m széles kutatóárkot jelöltünk ki a , 
vár platójának E-i részén. Részben érintettük a várárok és a 
plató határát, azonban itt semmiféle erődítésre/védelemre 
utaló nyomot nem találtunk. Az árok szélétó1 kicsit beljebb 
azonban épület(ek?) alapozásmaradványait találtuk, 3 
egymással nem párhuzamos szakaszt. A közöttük levő fel
töltés többrétegű, talán több pusztulási réteget jelenthetett; 
mindezek alatt egy pár méter szélességű, a platót körülölelő 
várárokkal nem párhuzamos további árok nyomát találtuk. 

Egy további rövidebb kutatóárkot jelöltünk ki a vár , 
melletti halastó gátjának DNy-EK-i irányú szakaszán, 
s itt bebizonyosodott az előző kutatóárok K-i végében 
megfigyelt jelenség, n1iszerint a gát tetejét 2-3 réteg 

kővel erősítették meg, részben a jobb tartás, részben 
talán a rajta folyó közlekedés megkönnyítése érdekében. 

A humuszban és az alatta levő rétegekben nagy 
mennyiségben találtunk 14-16. századi edény- és 
kályhaszem-töredékeket, áttört gótikus oromcsempét, 
valan1int nagyszámú, vasból készült használati eszköz 
is eló'került: véső, balta, bárd, lakat, kengyel, sarkan
tyúk. A fa, mint meghatározó építőanyag jelenlétére a 
rengeteg vasszög utalt. A felszínen talált és a rétegekbó1 
eló'került bronz- és ezüstpénzek (zöme Zsigmond-kori) 
pontos meghatározása közelebb vihet az épületek hasz
nálati idejének meghatározásához. 

A vár központi részén történt falbolygatás területét 
a kibontott boltív megóvása érdekében a rendelkezésre 
álló kőanyaggal visszatemettük. 

A leletanyag a tatai Kuny Domokos Megyei Múze
umba került. 

LÁSZLÓ JÁNOS - SCHMIDTMA YER R ICHÁRD 

282. Ozora, Dorogi-dűlő 

(Tolna megye) Kö 
A középkori Dorog templomát a 18-19. században 
többször is említik. 2008. április 12-i terepbejárásom , 
szerint helyét az Ermelléki-árok Ny-i felén, az Ozoráról , 
Tamásiba vezető régi dűlőút E-i oldalán kb. 30x20 m-es 
területen, Ny-K irányban közepes sűriíségben kő- és 
fó1eg téglatörmelék jelezte, a néhány embercsontot a 
K-i oldalon találtam. A felszín jellege miatt a faluhely 
kiterjedését nem tudtam tisztázni. 

283. Ozora, várkastély 
(Tolna megye) Kk, Kú 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2008. október 13-31. között az ozorai várkastélyt kezelő 
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága megbízásából feltá
rást végeztünk a vár egykori Ny-i és D-i hídszerkezete , 
környezetében, továbbá a K-i külső várfal és az EK-i 
külső torony feltételezhető helyén. (Az illusztrációkat 
lásd a 243-244. oldalon!) 

A kutatás célja a kisebb megszakításokkal 1981 óta 
végzett épületrégészeti kutatások folytatása volt,30 jelen 

30 Az eddigi kutatásokról lásd: FELD !.-GERELYES 1.: Késő középkori 
leletegyüttes az ozorai várkastélyból. Com1nArchHung 1985, 
163-182.; GERELYES I.-FELD I.: Hódoltságkori leletegyüttesek 
az ozorai várkastélyból. ConunArchHung 1986, 161-i82.; FELD 
1.-KoPPÁNY T.: Az ozorai vár. ln: Ozorai Pipo e111lékezete, 
szerk.: Vadas Ferenc, Szekszárd, 1987, 89-95.; FELD l.-K1sFALUD1 
J.-VöRös I.-KoPPÁNY T.-GERELYES I.-M1KLÓS Zs.: Jelentés az 
ozorai várkastélyban és környéken 1981-85-ben végzett régészeti 
kutatásokról. A Béri Balogh Ádán1 Múzeun1Évkönyve14 (1988), 
261-337.; FELD !.-GERELYES I.-GERE L.-GYÜRKY K.-TAMÁSI J.: , 
Ujabb késő középkori leletegyüttes az ozorai várkastélyból. Con1-
n1ArchHung 1989, 177-207. A fém leletek feldolgozása: GERE L.: 
Késő középkori és kora újkori fén1 leletek az ozorai várkastélyból. 
Budapest, 2003. A legutóbbi rövid összefoglaló: i\11KLós Zs.: Tolna 
n1egye várai. Budapest, 2007, 278-281. (Ozora, Várkastély). 
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esetben annak érdekében, hogy a n1indeddig konzervá
latlan és így helyreállításra sem került külső falrendszer 
műemléki bemutatásához az építésztervező számára 
rendelkezésre álljon az összes szükséges információ. Az 
utóbbi évtizedek feltárásainak köszönhetően n1ár alap
vetően ismertük úgy az alaprajzi, mint a szintadatokat, 
így jelen kutatásunk elsősorban az eddigi ismeretek 
pontosítását és ellenőrzését szolgálta. 

A várat a mai plébániatemplo1n helyén állt közép
kori templon1n1al összekötő híd n1aradványai a Ny-i 
külső várfal és a ten1plomot ívesen övező, tá1npilléres 
cinteremfal között helyezkednek el. Magát az itt húzódó 

N 
\ 

OZORA VÁR 

2008. évi Asatas azelvényel 

M 1:200 

várárkot n1ár kutattuk korábban (elsősorban a Ny-i vár
falhoz csatlakozó XXXI. szelvényben), s n1eghatároztuk 
alját is, pontosabban elértük az altalajt j elentő sárga 
löszt. Ebben az évben az itt - a n1ég 1981-ben e helyen 
húzott 9. árok két oldalán - kialakított 5,5 n1 széles és 
a két említett fal közötti távolságnak megfelelően 14 
in hosszú 200811 szelvényben egyrészt fontos rétegtani 
megfigyeléseket tettünk, másrészt kibontottuk az itt 
elhelyezkedő négy, közel négyzetes alaprajzú, téglából 
épített hídpillért. A rétegtani megfigyelések közül 
kiemelendő a főként Ny-on jelentős vastagságú omlá
si-pusztulási-bontási rétegsor - ebbó1 sok faragott kő, 

243 
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köztük az ásatás eddig legjelentősebb korai reneszánsz , 
kőfaragványa került elő - s mely alatt ENy-on egy 
olyan téglapadlós felület jelentkezett, amely további 
bizonyítéka annak, hogy a (Ny-i) várárok területe a 
török hódoltság korának kései időszakában lakóterület
nek számított. A mélyebb K-i rétegekben ugyanakkor 
nagy számban találtunk a hódoltság korának első sza
kaszában földbe került középkori kályhacsempéket. Ez 
utóbbi a tömött rétegekkel közel egyidősnek (vagy azt 
csak kissé megelőzőnek) bizonyult az itt feltárt négy, 
átlag 100x100 cm-es téglapillér. Alapozási szintjüket 
mintegy 104 m tszf. körül figyeltük meg, azaz az eddig 
a szintig feltöltődött (feltöltött) árokba alapozták őket. 
Egyformán 30x4,5-5x15 cm-es téglákból készültek, s 
mivel ez a méret eltér a Zsigmond-korban használt fa
lazóelemekétó1, úgy tűnik, korántsem biztos, hogy a vár 
építésének idejében is összeköttetés volt a templom és a , 
vár között! A szelvény E-i részén feltárt lezuhant tégla-
falazat-tömbró1 sajnos nem lehetett megállapítani annak 
eredetét, de egy, a pilléreket összekötő esetleges ívként 
biztosan nem értelmezhető. Ugyanakkor a szelvényben 
megfigyelt számos - rendszert ki nem adó - cölöplyuk 
illetve a feltárás végén a két fal közötti tengelyben elő
került vízszintes gerenda(fészek) esetében még nem volt 
tisztázható (lásd a 2008/ 1 szelvény D-i metszetét), hogy 
a téglapilléres híd késó'bbi erősítésével vagy netán egy 
korábbi - faszerkezetű - híddal hozhatók-e kapcsolatba. 
Ennek felderítése egy további kutatás feladata lehet. 

Kutatásunk második feladata a vár mai fónomlok
zata előtti híd területének további vizsgálata volt. Itt 
a jelenleg is n1űködő feljáró út miatt csak egy cca. 4 
m széles és 18 m hosszú, a déli várfalra meró1egesen 
elhelyezkedő felületet vizsgálhattunk - lényegében a 
korábbi, a 2. és 10. kutatóárkok között kialakított XVII. 
szelvény K felé bővített területét. E szelvényben már 
korábban is ineghatározhattuk a D-i várárok szélessé-

gét - ezt a D-en a felszínen jelentkező lösz mintegy 15 
m-ben adta meg - sőt, az ugyancsak részben már meg
határozott két hídpillér közötti kutatóblokkban elértük 
az árok alját (a sárga löszt) is, mintegy 104 m tszf. körül 
(hangsúlyozni kell, a terep K felé egykor is, ma is emel
kedett/ emelkedik!). Jelenlegi kutatásaink során egyrészt 
sikerült meghatároznunk a markáns lábazati párkánnyal 
épített pillérek teljes méretét - a délre eső 2,3x1,35 m-es, , 
de az E-i mérete sem tér el tó1e lényegesen (2,lxl,3 
m) - másrészt ismét bizonyíthattuk, hogy ezeket nem 
az árok aljára alapozták (az alapozási kiugrásuk 105 m 
körül található). Megállapíthattuk továbbá, hogy a pil
lérek téglaanyaga nem teljesen egyezik: D-en általában , 
6,5x16,5x32 cm-es, E-on vegyes, de minden méretben 
jóval kisebb téglákat figyelhettünk meg. 

Most nyílt lehetőségünk alaposabban megkutatni 
az ún. farkasverem falait, amely a pillérek vonalában, 
a déli várfal külső oldalához kapcsolódik. A 70-80 cm , 
falvastagságú, belül rézsűs falú építmény E-D-i széles-
sége alig 2 m, K-Ny-i külső mérete legalább 6 m, de a 
DK-i sarkát a mai felvezető út miatt nem tudtuk feltárni. 
Belsejét mintegy 106 m-ig tártuk fel, a falában nagy 
számban találtunk másodlagosan felhasznált kőfarag
ványokat: boltozati illetve falpillér-elemeket, amelyek 
vagy a ferences kolostorból, vagy a középkori plébá
niatemplomból származhatnak. Ez az építmény újabb, 
legkorábban 16. századi eredetére, de legalábbis jelentős 
javítására-újjáépítésére utal, amit megerősít falazatának 
vegyes téglaanyaga is (5,5x14,5x27 cn1, 6x12,5x24,5 cm, , 
5x15x30 cm - itt egyezés csak az E-i pillér esetében van). 
Ugyanakkor a két pillér közötti kutató blokk alján megfi
gyeltünk egy K-Ny-i irányú, 70 cm vastag falalapozást, 
an1ely akár egy korábbi - várépítéssel egyidős? - híddal 
is kapcsolatba hozható. 

Ugyancsak korai eredetű lehet a szelvény D-i szélén, 
a függó1egesen leeső löszfal előtt feltárt, vízszintes ge-
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rendára alapozott vaskos cölöpsor - bár ez nem annyira 
egy híddal, mint inkább az omladékony várárok-partfal 
megtámasztásával hozható kapcsolatba. A téglapillérek 
felépítését követő időszak emlékei a várárkot betöltő 
törmelékes és tömött rétegek, amelyeknek felső részében 
összetett gerenda- illetve cölöpkonstrukció elemeit hatá
rozhattuk meg. Hogy ez egy késóbbi hídszerkezet része
ként értelmezhető-e vagy csupán a feltöltődést-feltöltést 
kívánták ezzel szilárdítani, még nem világos, de tény, 
hogy a D-i téglapillérnél a cölöpök különböző méretű 
vízszintes gerendákkal voltak összekapcsolva. (Lásd a 
XVII. szelvény K-i metszet- és felszínrajzát). A leletanyag 
e szelvénybó1 túlnyomórészt a hódoltság korához volt 
köthető. A pillérek közötti betöltés felső harmadából 
egy erősen átfaragott kőtöredék került elő, amelyen egy 
évszám néhány eleme volt kiolvasható: [1]508. 

Végül munkánk során végső kísérletet tettünk a K-i 
oldalon feltételezhető, de eddig nyomaiban sem talált 

/ 

várfal és az EK-i (kerek) torony vagy maradványaik fel-
lelésére. Tekintettel arra, hogy a korábbi években ezen a 
részen számos kutatóárkot nyitottunk kézi erővel, n1ost 
négy hosszú kutató blokkot ástunk - gépi erővel, részben 
a korábbi árkaink helyén (a volt 20. árok helyén a 42. 
árok, a volt 34. árok helyén a 34(a) árok), részben azok 
közelében (a volt 39. árok meghosszabbításában a 43. 
árok, a 37. ároktól K-re a 44. árok) . Ezekben 2-4 m-es 
mélységig vágtuk át a részben rézsűs terepet, s minden-

/ 

hol elértük az altalajt (DK-en tszf. 111,5 n1-nél, ettó1 E-ra 
109 m-nél illetve 108,67 m-nél), de várfalnak, toronynak 
semmi nyomát nem leltük, sőt a lösz sehol sen1 szakadt 
meg függó1egesen - azaz az egykor biztosan létezett vár
falat nem a levágott löszfal elé építették, hanem minden 
bizonnyal a rézslíbe, s ez is hozzájárulhatott nyomtalan 
pusztulásához! Ugyanakkor a lankásan K felé ereszkedő 
löszfelszínt követve a számunka hozzáférhető területen 
a K-i várárok részleteit tárhattuk fel, különböző, egyelőre 
nehezen értelmezhető cölöpjelenséggel. Ellenőrzéskép-

/ 

pen megvizsgáltuk végül a DK-i kerek torony E-i oldalán 
/ 

kialakított XI/ C szelvényt, de a keresett várfal az E-i 
profilban it t sem jelentkezett. 

Az ásatás legfontosabb lelete a már említett korai 
reneszánsz kőfaragvány volt, amelyre érde1nes rész
le tesebben is kitérni. A jelenlegi állapotában 32x26 
cm-es téglalap alapú hasáb formájú, 55 cm magas kő 
anyaga mecseknádasdi mészmárga.31 (Az illusztrációt 
lásd a 245. oldalon!). A töredék három oldalán lapos 
dombormlí maradt n1eg: két szomszédos felületen egy
máshoz hasonló bőségszaru , stilizált akantuszlevelek 
és bimbós véglí indák között, míg a harmadik oldalon 
egy fonott babérkoszorúba foglalt, profilból ábrázolt 
szakállas, nagyorrú férfiarc látható, széles, erősen vissza
hajló karin1ájú kalapban és fodros gallérral. A n1edalion 

31 A rendkívül rossz megtartású, len1ezesen n1álló kőfaragványt 

Osgyáni Vihnos restaurálta. Észrevételeit, rendkívül színvonalas 
1nunkáját és segítségét ezúttal is köszönjük. 

koszorújához alulról szintén indás, akantuszleveles 
díszítés csatlakozik. A töredék alja illesztési felület, a 
teteje és a negyedik oldala lepusztult törésfelület. Az 
illesztési részen egy fúrt csapolás helye látszik, amely
nek tengelye az épen inaradt oldalaktól egyformán 16 
cm-re található. Ebbó1 arra következtethetünk, hogy a 
kőfaragvány alapja eredetileg egy 32x32 cm-es négyzet 
lehetett, vagyis pontosan 1x1 lábnyi.32 Feltételezhető 
ezek alapján, hogy a töredék egy mind a négy oldalán 
faragott, körüljárható pillér része volt. 

Az előkerült kőfaragvány pontos párhuzan1a egyelő
re nem ismert, de a kőanyag kapcsolatai - a szomszédos 
Felsőnyék egyetlen hasonló kőfaragványával együtt33 

- előzetesen a pécsi-baranyai reneszánsz emlékek irá
nyába mutatnak.34 Önmagában a reneszánsz stílusele
mek jelenléte Ozorán nem újdonság, ugyanis a korábbi 
kutatások során is jelentős számú, többek között egy 
loggiához kapcsolható faragott kőtöredék került elő.35 

Az még kérdéses, hogy a faragvány pontosan mi
lyen szerkezethez tartozhatott. A négy oldalán faragott 
pillérként való rekonstrukciója és a medalionba foglalt 
arc együtt is erősen emlékeztetnek a sárospataki Perényi
szárny hármas árkádjára, amely 1540-ben készült.36 Azon
ban a babérkoszorú és az akantuszleveles bőségszaru egy 
több évtizeddel korábbi motívum, amelynek eredete a 15. 
sz. végi kódexdíszítésekben és Mátyás király trónkárpitján 
is nyon1on követhető.37 Az ozorai reneszánsz·építkezések 
idejét a történelmi esen1ények elég jól behatárolják a 16. 
sz. első negyedére. Ezt Koppány Tibornak eddig 1510 és 
1523 közé sikerült leszűkítenie. Csábító ötletnek tűnik, 

hogy az építkezések kezdetét a mostani feltárások során 
előkerült 1508-as évszámú kónöz kössük, de ezt egyelőre 
erős fenntartással kell kezelni. Ráadásul az évszámos 
töredék mészkő anyaga révén inkább a simontornyai, 
ugyanekkor zajló építkezésekhez kapcsolható. 

Munkatársak: Bognár Katalin, Fúchs Noé1ni, Gregor 
István, Groma Katalin és Nagy László régészhallgatók 
(ELTE BTK) . 

F ELD ISTVÁN - GÁL-MLAKÁR VIKTOR - GIBER MIHÁLY -

MORDOVIN MAXIM 

32 BOGDÁN I.: Magyarországi hossz- és földmértékek a 16. század 
végéig. Budapest, 1978, 22: a magyar királyi láb 31,26 cm volt. 

33 MIKLÓS Zs.: A Tolna n1egyei nyéki vár (Felsőnyék-Várhegy) . 

A Béri Balogh Ádám Múzeu1n Évkönyve 14 (1988), 215-216, 
258, 1. és J kép.; MIKLÓS Zs.: Tolna megye várai. Budapest, 2007, 
219- 230, 255, 213/ 4 kép. 

34 G. SÁNDOR M.: Reneszánsz Baranyában. Budapest, 1984; KOPP1\NY 
T.: Az ozorai vár. ln: Pannonia Regia. Mlívészet a Dunántúlon 
1000-1541. Szerk.: MIKÓ Á.-TAKÁcs I. Budapest, 1994, 367-369. 

35 FELD I.- K1SFALUDI J.-VöRÖS !.-KOPPÁNY T.-GERELYES !.-MIKLÓS 
Zs.: Jelentés az ozorai várkastélyban és környéken 1981-85-ben 
végzett régészeti kutatásokról. A Béri Balogh Ádán1 Múzeun1 
Évkönyve 14 (1988) 326- 327. 

36 KOPPÁNYT.: Az ozorai vár. ln: Pannonia Regia. Művészet a Dunán-, 
túlon 1000-i541. Szerk.: M1Kó A.-TAKÁCS I. Budapest, 1994, 368. 

37 Simontornyára összefoglalóan: HoRLER M.-H. TABAJD I M.: 
A si1nontornyai vár. Múzeun1i füzetek. Szekszárd, 1987. 
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28Li . Ófehértó, Kis-Csere-dűlő 
// 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0 , N 
2007. április 16-án végzett terepjárásunk során regiszt
ráltuk a MOL 26. jelű lelóbelyet. Egy mély, vizes, mo-, 
csaras rész Ny-i partján alacsony E- D-i szürkés homokos 
dombhát nyúlik el. Innentó1 kezdve gyakorlatilag a dűlő 
nyugati széléig lehetett leleteket gyűjteni. A lelóbely 
kiterjedését 465x240 m-re becsültük, amelybó1 a ve
zeték az előzetes felmérés alapján kb. 245 m-t érint. 
A cserepek alapján őskori és 8-9. századi településeket 
rejt a lelóbely. 

A lelóbelyet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat 2008. április 15-én adta át. A felügyelet mellett 
végzett humuszolás során április 23- 24-én mintegy 
20-25 objektumfolt jelentkezett. 

Munkatársak: Bacskai István, Bakos János. 

285. Óföldeák, Ürmös 1. 
(Csongrád megye) B, LT, Sza 

ISTVÁNOVITS ESZTER 

A tervezett M43 autópálya 9. sz. lelóbelyének régészeti 
feltárását 2008. szeptember 1-jén kezdtük el. A teljesen 
lehumuszolt terület nagysága 16 103 m 2

• A megnyitott 
felületen összesen 4 78 stratigráfiai egységet határoztunk 
meg. Ezek jelentős része egy késő szarmata településrész
let objektumai. T öbb épületet, kemencét, tárolóvermet 
és nagyméretű, közel téglalap alakú, mélyen a földbe 
mélyedő jelenséget tártunk fel. A településen a minden
napi életben használt kerámiák, orsógombok, őrlőkövek, 
egyéb eszközök mellett több objektum betöltésében 
találtunk fémmegmunkáláshoz használt berendezések 
töredékes maradványát és nagy mennyiségű fémsalakot. 
Három településobjektumban teljes emberi vázat is ki
bontottunk. Mind a három az oldalára volt fektetve, kettő 
ezek közül zsugorított, egy pedig nyújtott testhelyzetben. 

A nyomvonal Ny-i részén egy hatszoros tagolású 
széles, a szelvényen keresztülfutó árokrendszer nyo
mait találtuk meg. A külső oldalán túl már csak néhány 
településnyom került elő, így nagy valószínűséggel ez 
lehetett a települést körülvevő kerítőárok. 

A szarmata település mellett egy késő szarmata 
temetőrészlet több sírcsoportjának közel 60 sírja is a 
feltárandó nyomvonalba esett. A nyomvonal K-i és 
középső szakaszán előkerült a temetőt határoló árok. 
Ezeknek aljában egy zsugorított és egy nyújtott vázas 
női temetkezést bontottunk ki. A temetőrészletbó1 
több, kiscsaládi sírcsoport nyomait figyelhettük meg 
a nyomvonalban. Mindegyik a késő szarmata korra, a 
településrészlet felhagyása utáni időszakra keltezhető, 
melyre a sírok betöltésébó1 előkerülő kerámia- és ál
latcsonttöredékek is utaltak. A temetkezések egy része 
rablott volt. A szarmata temetkezéseknél általánosak a fi
bulák, gyöngyök, karperecek, vaskések és edények. Ezek 
mellett, kettő tükör, kilenc cyprea csiga, üvegedények 
töredékei kerültek elő. A lelóbelyen és a korszakban 
eddig unikális ered1nényként két arany fedó1apos, ékkő-

betétes, granulált díszítésű arany dobozfibulát, hordó és 
madár alakú edényt is találtunk egy-egy temetkezésben. 

A szarmata temetőrészletek mellett, a nyomvonal 
D-i végében három, egymás mellett fekvő, padm alyos , 
temetkezést is feltártunk. Mind a három E-D-i tájo-
lású volt. Mellékletként valam ennyi mellett találtunk 
orsógombot. Kettő temetkezésben az elhunyt n1ellé 
csontfésűt is helyeztek. Az egyik elhunytnak torzított 
koponyája volt. 

A késő szarmata temető és település m ellett bron z
kori és kelta település objektumait is feltártuk. Ezek a 
szelvény egész hosszában elszórtan, egymástól távol 
helyezkedtek el. 

A lelób elyen végzett fémdetektoros vizsgálat szintén 
értékes eredményeket hozott. A 11 fibula, 5 csüngő és 
számos, nehezen meghatározható fémtöredék mellett 
több mint ötven római érem is előkerült (a lelóbelyen 
a felszínen, településobjektumban és temetkezésekben 
összesen 75 érem került elő) . 

286. Óföldeák, Ürmös II. 
(Csongrád megye) Sza 

SósKUTI K o RNÉL 

Az M43 autópálya nyomvonalán megismert 10. sz. 
lelónelyet 2008. október 9. és november 7. között tár
tuk fel. A gyenge kiemelkedésekkel tagolt lelóbelyet 
kettészeli egy K-Ny-i irányú földút, illetve az azzal pár
huzamosan futó két vízelvezető csatorna. A csatornától 
K-re és Ny-ra 58 objektum foltja rajzolódott ki a 30-45 
cm vastag humuszréteg alatt jelentkező sárgásbarna 
agyagos altalajon. 

A 73 stratigráfiai egység közül 55 szarmata, 1 újkori 
és 17 - leletanyag hiányában - ismeretlen korú volt. 
Jellegüket tekintve 24 gödör, 7 cölöp- és oszlophely, 13 
árok, 23 sír, 3 körárok, 1 kút, 1 kürtő és 1 a felszínen 
jelentkező lókoponya. 

A késő szarmata településhez tartozó keskeny víz
elvezető- és kerítőárkok, a kerek, méhkas- vagy ívelten 
szűkülő falú tároló-, majd hulladékgödrök a feltárási te
rület középső részén, a csatorna két oldalán sűrűsödtek. 

A nagyméretű, 3-4 m átmérőjű bányagödrök, és a kút a 
település Ny-i szélén, a Ny-K-i tengelyű füstölő mellett 
kerültek elő. , 

A késő szarmata falu Ny-i szélén, a nyomvonal E-i 
és D-i részén 23 sírból álló késő szarmata temetőrészlet 
jelentkezett. Az északi szelvényszél mellett 2, a feltárási 
terület D-i szélén 1 körárkot tártunk fel. A legnagyobb 
körárok Ny-i és K-i ívében 1-1 kisgyermek temetkezését 
dokumentáltuk. A sírok nagy része rablott volt, de ennek 
ellenére több esetben is meg tudtunk figyelni koporsóra 
utaló nyon1okat. A viseleti tárgyak közül gyakoriak vol
tak a nyak- és karéket alkotó (üveg-, karneol-, borostyán
vagy korall-)gyöngyök, bronz fülbevalók, bronz- vagy 
vasfibulák, bronz nyitott végű huzal karperecek, vas 
vagy bronz ovcsatok. Több sírban az alsó lábszárakon 
gyöngyös hímzés figyelhető meg. A használati tárgyak 
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között a vaskést említhetjük meg. Az egyik női sírban 
megkövesedett bőröv maradványát figyeltük meg bronz 
övcsattal, illetve az övre rögzített két cypraea kagylóval 
és nagyméretű, henger alakú borostyángyöngyökkel. 
A sírok nagyobb részében bontottunk ki a bokák mel
lett edénymellékletet (általánosak a szürke, korongolt 
tálak és a füles korsók). Két sírban a korongolt edények 
mellé 1-1 kézzel formált, miniatűr edényt is helyeztek. 
Az egyik sírban a lábfej mellett Kowalk-típusú üvegpo
harat találtunk. A temetőrészlet az előkerült leletanyag 
alapján a Kr. u. 4. századra keltezhető. 

GULYÁS GYÖNGYI 

287. Ófö ldeák határa 
(Csongrád megye) B, Szk, Sza, A, Á 
2008 folyamán próbafeltárásokat végeztünk a tervezett 
M43 autópálya nyomvonalába eső lelónelyeken. 

M43 5. lh.: 3000 m2nagyságúfelületen összesen 9 ob
jektumot tártunk fel. A régészeti jelenségek a lehumuszolt 
felület K-i, kissé magasabban fekvő részén mutatkoztak. 
A lelónelyet egy út és egy csatorna választja el az M43 6. 
sz. lelónelytó1. Leletanyag mindössze egyetlen objektum
ból, egy árokból került elő. A rossz minőségű, pontosabb 
keltezésre kevéssé alkalmas bronzkori kerámia valamint a 
6. lelónely közelsége arra utal, hogy az itt előkerült árok 
és hozzá kapcsolódó néhány sekély gödör a szomszédos 
felszínen feltárt késő bronzkori település része lehetett. , 

M43 6-7. lh.: A lelónelyek Oföldeáktól D-re, az 
alacsonyan fekvő, lapos terület ritka állandó szárazula
tainak egyikén húzódnak. A terepbejárások során egy 
töltés által kettéválasztott, valójában egy és ugyanazon 
lelónely két külön számot kapott. Az ásatás során a 
- nagy valószínűséggel a 19. században árvízvédelmi 
célokra épült - töltést keresztülvágtuk és elhordattuk. 
Betöltésében a két lelónely feltárása során megfigyelt 
korszakok kerámiatöredékei kerültek elő. 

A két lelónelyen 2008. július 21. és október 10. 
között 2,6 ha felületen összesen 355 objektumot tárt 
fel az ELTE BTK Régészettudományi Intézete. Ezek , 
között késő bronzkori, szarmata, avar és kora Arpád-kori 
teleprészletek maradványai, illetve szórványos korai 
bronzkori (nagyrévi kultúra), szarmata és avar temet
kezések kerültek elő. Szelvényünk az egykori magaslat 
legkiemelkedó'bb pontjától D-re húzódik, annak peremét 
Ny-K irányban teljesen átszeli. 

A réteges, fémkeresővel támogatott gépi humuszolás 
során a 6. lelónelyen a talaj felső, bolygatott rétegeibó1 
egy a szántás által megbolygatott, késő bronzkori, több 
n1int 40 tárgyból álló bronzdepó került elő. A tárgyak 
között 12 bronz karperec, egy lándzsahegy, egy bronz 
szűrőserpenyő töredékei, sarlók és fűrészlaptöredékek 
találhatók. Szintén a humuszolás során végzett fémke
resős munka révén került elő egy 1594-re keltezhető 
aranyérme Rudolf császár arcképével. 

A feltárás során megfigyelt legkorábbi n1egtelepedé
si horizontot a Makó-kultúra néhány gödre képviselte. 

Az ez után következő periódusba a kora bronzkori nagy
révi kultúra két temetkezése tartozik. A sírok közül a 
gazdagabb egy szórt hamvas temetkezés volt, melyben 
a hamvak mellé 6 edényt és birkacsontokat temettek. 
Ugyanerre a korszakra keltezhető még egy csontvázas, 
okkermellékletes gyermeksír is. 

A következő időszakot a késő bronzkori halomsíros 
kultúra településének épületei és a hozzájuk tartozó 
gödrök képviselik. A két lelónelyen összesen 2 teljes és 
4 részben a szelvényünkbe eső nagyméretű - mintegy , , 
25-30x8 m-es - EENy-DDK tájolású cölöpszerkezetes , 
épület maradványait tártuk fel. Az egyik épület E-i 
vége apszisos záródású volt. A hosszú házak között kis 
melléképületek cölöpsorai, szárnyékok, szélfogók, kerí
tések alapjai figyelhetők meg. A házakon hosszú idejű 
használat és gondos karbantartás nyomai látszottak: az 
alapszerkezet mellett kiegészítő támasztócölöpök, sőt 
az apszisos ház esetében nagyobb, több cölöp alkotta 
megerősítések, átépítések nyomait rögzíthettük. Szintén 
a halomsíros kultúra időszakához köthető a 7. lelónely 
egyik tárológödrében feltárt zsugorított, melléklet nélkü
li temetkezés is. A korszakhoz kapcsolható leletanyagból 
kiemelkedik két lapos, agyag idoltöredék, egy agyagból 
készült baltamásolat, valamint egy az Al-Duna vidékéró1 
származó edény töredéke. 

A szárazulat K-i felén koncentrálódtak a Kr. u. 3-4. 
századra keltezhető szarmata megtelepedés szórványos 
telepjelenségei. Ugyanezen a területen tártunk fel egy 6 
sírból álló, szintén szarmata temetőrészletet, melynek 
valaha gazdagabb sírjait mind kirabolták. A temető 
nagyobb része a szelvényünktó1 D-re álló kis kurgán 
irányában húzódhat. 

A feltárási terület teljes felületét egy laza szerkezetű , 
késő avar (9. sz.) és egy kora Arpád-kori település objek-
tumai fedték le. A kis kiemelkedés Ny-i és K-i lejtőjének 
közepén gondosan karbantartott, többször újraásott víz
vezető- és terelőárkok szabályos rendszereit figyelhettük 
meg. Az árkok között kutak, ciszternák, vízgyűjtő aknák 
sorakoztak. E területek belső, már kissé magasabban 
fekvő szélén húzódtak a karámok, míg a két övezet 
közötti védett részen a házak és más telepobjektumok. 

M43 8. lh.: 2008. szepten1ber-októberben 1,7 hektár 
felületen összesen 200 objektumot tárt fel az ELTE BTK 
Régészettudományi Intézete. 

A neolitikum időszakába csak egy magányos ten1et
kezés sorolható. A sírban egy jobb oldalára fektetett, 
zsugorított helyzetű felnőtt férfi feküdt, melléje okker 
őrlésére használt őrlőkő töredékét helyezték. 

A bronzkori Makó-kultúra telepjelenségei a feltárási 
felület DK-i sarkában koncentrálódtak: kis csoportokba 
rendeződő tároló-, agyagnyerő- és szemetesgödrök laza 
halmaza, épületnyomot nem sikerült megfigyelnünk. 
A kora bronzkor elejére keltezhető 37 gödör n1ellett egy 
hasonló korú kutat és két szórt hamvas te1netkezést tár
tunk fel. A kisméretű, ívelt aljú sírgödrök alján 5-7, egy
másba helyezett edényt sikerült elkülönítenünk; melyek 
tetejére szórták a hamvakat. Formájuk, elhelyezkedésük 
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és betöltésük alapján valószínűleg 14 további gödröt 
is ehhez a megtelepedési horizonthoz kapcsolhatunk, 
ám ezekben keltező értékű leletanyagot nem találtunk. 

; 

A lelónely EK-i sarkában egy a szkíta időszakra da-
tálható négyszögletes, félig földbe mélyített ház került 

; 

elő. A szelvény E-i szélének közepén lévő csekély ma-
gaslaton két, szintén a szkíta korhoz köthető temetkezést 
tártunk fel. A 184. sírban nyugvó nő nyakát üvegpaszta
és borostyángyöngyökbó1 fűzött nyaklánc ékesítette, 
koponyája két oldalán elektron hajkarika-pár került 
elő. A terület középső részén további három, elszórtan 
elhelyezkedő, részben bolygatott, melléklet nélküli, 
csontvázas sírt tártunk fel, melyeket helyzetük alapján 
feltételesen a szkíta temetkezési horizonthoz soroltunk. 

A lelónelyen a következő megtelepedési periódust egy 
szarmata kerámiával keltezett kisebb, önálló lakóegység 
képviseli. A négyszögletes, félig földbe mélyített házhoz 
egy kemence és hamusgödre, valamint két gödör tartozik. 

A terület avar kori használatáról tanúskodik egy 
kisebb településrészlet három félig földbe mélyített 
épülettel és egy gödörrel, valamint egy 24 síros te
metőrészlet. A temetkezések közül 20 szabályos, soros 
temetőrendbe illeszkedett, míg négyet ettó1 távolabb 
tártunk fel. A kevés mellékletet tartalmazó sírok közül 
kiemelkedik a 114. sz. sír részben öntött, részben leme
zes veretekkel díszített övkészlete. A nyomvonal az avar 
temető DNy-i szélét érintette. 

A feltárási terület magasabb részein számos, felte
hetően újkori tereprendezési munkákkal kapcsolatba 

; ; 

hozható árok futott E-D, EK-DNy irányban. 
; 

Munkatársak: Füzesi András, Bíró Adám régészek; 
Diriczi Zsombor, Kalli András, Kondé Zsófia, Lamm 

; 

Flóra, Király Agnes, Masek Zsófia, Novák Mariann, Paár 
Ferenc, Szabó Eszter, Tóth Farkas Márton régészhallga
tók; Bacskai István technikus. 

SZABÓ GÁBOR - SEBŐK KATALIN 

288. Ópusztaszer, Gáztelep (CSMÉ 9. lh.) 
(Csongrád megye) Á 

; ; 

A lelóbely Opusztaszer Ny-i részén, az Opusztaszer-Kis-„ 
telek közötti műúttól E-ra, a Gázteleptó1 Ny-ra található. 
A tervezett gázvezeték nyomvonalát a lelóbely mintegy 
150 m-en érintette. 

A kijelölt terület megelőző feltárását 2008. március
ban végeztük el. A szelvény egész területén újkori boly
gatás nyon1át figyeltük meg, ami szinte teljes egészében 
elpusztította a régészeti korú objektumokat. Kivételt 
csak a szelvény D-i vége jelentett, ahol több, rendkívül 
sekély árok és gödör foltját figyeltük meg. 

Miután a szelvény D-i végében a lelóbely ne1n ért 
véget, sőt ezen a részen nem volt inegbolygatva a talaj, 

; 

tovább folytattuk a kutatást. A bővítmény E-i részében 
szórványosan jelentkezett néhány gödör, illetve árok, 

; 

míg a D-i részében, közvetlenül az Opusztaszer-Kiste-„ 
lek közötti műúttól E-ra található szelvényszakaszban 
viszonylag sűrűn jelentkeztek a régészeti korú objek-

tumok. A megkutatott közel 1089 m2-nyi területen 
32 objektumot bontottunk ki. Összesen tehát a 9. sz. 
lelónelyen 44 objektumot tártunk fel. Ezek közül érde
mes külön megemlíteni a 20. és a 38. sz. objektumokat, 
amelyek több cölöphelybó1 álló, kör alaprajzú építményt 
alkottak. A 10. számú lelónely közelsége miatt (gyakor
latilag csak a műút választja el a két lelónelyet), illetve 
a felszínen begyűjtött leletanyag alapján a felszíni tele-„ 
pülésnyomokat az Arpád-korra keltezhetjük. 

p ALUCH TIBOR 

289. Ópusztaszer, Gáztelep (CSMÉ 20. lh.) 
(Csongrád megye) Á 

; 

A lelónely Kistelek-Opusztaszer közötti műút mentén, 
; 

attól E-ra található. A lelónelytó1 D-re már az építést 
megelőzően, az előzetes terepbejárás által kijelölt terü-„ 
leten (CSME 9. lh.) megtörtént a feltárás. Az előkerült 
objektumok e területtó1mintegy35 m távolságtól kezdve 
jelentkeztek. Az objektumfoltokból előkerült leletanyag 

; 

egy Arpád kori település nyomait engedte sejtetni. 
; 

2008. szeptember 3-4. között közel E-D-i tájolással 
futó, nagyjából 5 m szélességben szedett szelvényben 
250 m hosszan, szórtan elhelyezkedve 20 objektumot 

; 

különítettünk el. A feltárt jelenségekbó1 az Arpád korra 
keltezhető leletanyag látott napvilágot. A lelónelyet a 
nyomvonal teljes szélességében feltártuk. 

Munkatársak: Bene Zsuzsanna, Bizinger Krisztián, 
Ollai Tibor régésztechnikusok. 

Sz. WILHELM GÁBOR 

290. Ópusztaszer, Kiszer (CSMÉ 8. sz. lh .) 
(Csongrád megye) Sza 
A Városföld-Algyő között épülő gázszállító vezeték 
nyomvonalán fekvő lelóbely a határdűlőúttól D-re 200 

; 

m-re, a Kiszer dűlőút D-i, valamint részben E-i oldalán 
; ; 

található, egy ENy-DK irányú vízfolyás EK-i magas-
partján. A terepbejárás alapján a tervezett gázvezeték 
nyomvonalát a lelóbely mintegy 100 m hosszan érin
tette. A megelőző feltárás során nyilvánvalóvá vált, 

; 

hogy a lelónely az E-i és a D-i irányban is folytatódik, 
így mindkét irányban kibővítettük a szelvényünket. Az 

; 

E-D-i tengelyű, téglalap alakú szelvény nagysága közel 
1500 m2 volt. 

Csak településre utaló jelenségek kerültek elő. A 77 
objektum közül 66 cölöplyuk, 32 gödör, és 15 árok volt. 
Az obj ektumokban előforduló leletanyag alapján a 
lelónely a szarmata időszakra datálható. 

BALOGH CSILLA 

2 91 . Ópusztaszer, Pusztaszeri erdő széle 
(Csongrád megye) Sza 
A Városföld-Algyő gázszállító vezeték valamint a Kis-„ 
telek-Opusztaszer összekötő műút kereszteződésénél, 
az úttól D-re a gázvezeték árkának humuszolását kísérő 

249 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

régészeti felügyelet nyomán 2008. augusztus 3-án kezd-, 
tük a munkát (CSME 19 lh.). A korábban már feltárt 10. , 
lelóbely E-i vége és az út között mintegy 50 m hosszú 
feltáratlan szakaszon kezdtünk dolgozni. A terepi tá
jékozódás részeként rögtönzött terepbejárás nyomán , 
eló'került Arpád-kori kerámiák a Pusztaszeri-erdő és a 
Rácz-tanya közötti K-Ny-i irányú magaspart magasabb , 
részén jelentkeztek. A nyomvonal ENy-DK-i irányú 
sávja ennek értelmében a leló'helyet teljesen keresz
tezte. A talajviszonyok tisztázása céljából háro1n 80 cm 
széles, 30-40 cm mély kutatóárkot nyitottunk. Ennek 
során kiderült hogy 2 recens árok húzódik a szelvény 
hosszában. A terület egy részén korábban talajcsere 
történt, valan1int árokfektetés 3 m n1élyen. 2008. szep
tember 4-én a szelvény felső, mély szántásnyomokkal 
is bolygatott kevertes talajrétegét 10-20 cm mélyen 
eltávolítottuk. Kerámia ezek után is csak a dréncsövek 
utólagosan betöltődött árkaiból került elő. Objektumok 
foltjai az utólagos humuszolás után sem rajzolódtak ki. 

PóPITY DÁNIEL 

292. Ópusztaszer, Pusztaszeri erdő széle 1. 
(Csongrád megye) Sza, Á , , 
A lelőhely (CSME 10. lh.) az Opusztaszer-Kistelek 
közötti műúttól D-re, a Pusztaszeri-erdő Ny-i szélén ve
zető földúttól 50 m-re Ny-ra található partosabb részen 
helyezkedik el; D-i és Ny-i irányban zsombékos, nádas, 
időszakosan vízjárta terület határolja. A tervezett gázve
zeték nyomvonalát a lelóbely mintegy 150 m-en érintet
te. A humuszolást a nyomvonal azon részén kezdtük el, 
ahol a vezeték DNy-i irányba fordul. A megelőző feltárást 
2008. április 9-11. között végeztük, közel 513 m2-en. , 

A kisebb ívben kanyarodó szelvény E-i részében 
szórványosan, D-i felében, fó'ként a partosabb rész olda
lában közepesen sűrűn jelentkeztek a különböző típusú 
jelenségek. Ez utóbbi területen több szuperpozíciót is 
megfigyeltünk. A megnyitott felületen 29 objektumot 
különítettünk el. A viszonylag kisszámú leletanyag és , 
a betöltések alapján többségüket az Arpád-korra, míg 
kisebb részüket a népvándorlás korra (feltehetően 
szarmata) keltezhetjük. 

PALUCII TIBOR 

293. Ópusztaszer, Pusztaszeri erdő széle VI. lelőhely 
(Csongrád megye) N , , 
A lelóbely (CsME 11. lh.) Opusztaszer határának Ny-i ré-, 
szén található, az Opusztaszer-Kistelek közötti műúttól 
DK-re kb. 400 m-re, a Pusztaszeri-erdő Ny-i szélén 
vezető földúttól Ny-ra 300-700 m-re, az itt nagyjából 
D felé kanyargó csatorna Ny-i oldalán. 

A tervezett gázvezeték nyomvonala 560 in hosszan 
metszette a leló'helyet. A megelőző feltárást a kijelölt 
szakaszon kezdtük el. A szelvényt egy használatban lévő 
dűlőút keresztezte, ennek nyomvonalát nem kutattuk 
meg. A feltárásra kijelölt terület D-i végében ritkásan 

jelentkeztek az objektumok, majd elfogytak. A szelvény , 
E-i végében találtunk objektumokat, de azok alapján , 
régészetileg nem volt indokolt a szelvény E-i irányba 
történő bővítése. A feltárt terület 2878 m2• A humusz
réteg váltakozó vastagságú, 60-120 cm volt. A szelvény , 
D-i része egy homokkal borított hátság, az E-i és középső 
része egy mélyebb fekvésű terület, itt az altalaj szürke 
agyagos rétegbe váltott át. 

Összesen 94 objektumot bontottunk ki, melyek a 
szegényes, jellegtelen leletanyag alapján a népvándorlás 
korra keltezhetők. 

294. Ópusztaszer, Szermonostor 
(Csongrád megye) Á, Kk 

SóSKUTI KORNÉL 

2008. június 2. és október 31. között tudtuk folytatni 
a feltárásokat, melyek során az alábbi eredmények 
születtek. , 

A kora Arpád-kori település időszaka (10. sz. végétó1 
a 12. sz. közepéig): 

A feltárás D-i szélén egy szokatlan alaprajzú, nagy
méretű, földbe mélyített objektumot tártunk fel, mely
nek a közepén egy nagy, terméskövekbó1 épített kemence 
volt. Sajnos az épület rendeltetésére nem találtunk 
adatot, valószínűleg műhely lehetett. 

A feltárás középső részén, a késó'bbi kolostorudvar 
területén 3 karám részletei kerültek elő a 0711 szel
vényben. 

A feltárás É-i részén a 06/ 2 szelvényben egy földbe 
mélyített korai épület maradványai kerültek elő. A kb. 
4x4 m-es objektum középtengelyében ágasfák tartották 
a tetőt, a padló mélysége az egykori felszíntó1 90-95 cm 
volt. Tüzeló'berendezés nem volt a házban, az épület 
K-i oldalán kb. 1 m széles padka (tárolóhely?) növelte a 
belméretét. Az objektum D-i részén a várható kemence 
helyén egy ismeretlen funkciójú nagy gödör került elő. 

A 29 év feltárásai során ez az első épületünk, amelyik min
den kétséget kizáróan a honfoglalás korából származik! 

A tatárjárás előtti kolostor időszaka (12. sz. köze
pétó11241-ig): 

Valószínűleg ehhez az időszakhoz tartozik a 08/20 
sz. szabadban álló, földbe mélyített, ritka jó állapotban 
megmaradt téglakemence. Oldalfalai 50-60 cn1 magasan 
álltak, délre nyíló szája előtt 2 oszlophelyet találtunk. 
Tapasztás nélküli alja, valamint vastag hamus-faszenes 
betöltése egyaránt azt bizonyítja, hogy füstölésre hasz
nálhatták (05/ 2 szelvény). 

A középső területen a kolostorudvar járószintjébe 
6-7, körben elhelyezett, kisméretű, földbe mélyített 
kemence került elő (07 /1 szelvény). Méretük és kiala
kításuk erősen emlékeztet az 1993-as nagy harangöntő 
gödör közelében feltárt fémolvasztó kemencékre. 

Az időszak legizgalmasabb kérdése a kolostor épü
letegyüttesét övező erődítés rendszere. A 1nost feltárt 
új részletek a D-i kaputorony erődítéséhez tartoztak. 
A kaputorony előtt K-Ny irányban futó sáncárokra 
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meró1egesen 2 új árok került elő, valan1int tó1ük K-re 
egy nagyméret{í, mély gödör („farkasverem?") részlete. 
A déli kapu erődítésével eddigi ismereteink szerint inin
denben megegyezett a K-i oldalon, az ún. „vízi bástya" 
K-i, Tisza feló1i oldalán lévő erődítésrendszer. Mindkettő 

részlet hallatlanul fontos, ugyanis hazánkban eddig 
egyetlen tatárjárás előtti kolostor erődítésrendszerét 
sem tárták még fel. 

Az ún. „fakolostor" időszaka (13. sz. végétó1 a 15. 
sz. közepéig) : 

A D-i kaputorony előtti szelvényekben feltártuk az 
épületegyüttes II. D-i szárnyának a 4- 5- 6- 7. szintjét. 
Ezzel az alaprajz D-i része jelentősen kiegészült. A n1ost 
napvilágra került helyiségek gazdag leletanyagot is 
szolgáltattak. 

A feltárási terület középső részén a „fakolostor" K-i 
szárnyának 5- 6. helyiségeiben dolgoztunk, ahol feltár
tuk a 2-3-4-5. és 6. szinteket. Ezekben a helyiségekben 
lehetett a sütónáz, mivel több helyiségben is szokatlanul 
nagyméretű kenyérsütő kemence maradványait találtuk 
meg. Az igen masszívan megépített ken1encék sütőfe
lületei alá több zsákra való kerámiatöredéket fektettek. 

A mezőváros kora (15. sz. közepétó1-16. sz. végéig): 
A települési időszak sajnos csak a feltárási területünk , 

EK-i részén létezik, mivel a 70-es években egy terepren-
dezéssel a többi helyen elpusztították. A most inegnyitott 
új szelvényünkben egy ház részlete került elő, melynek 
teljes kibontását már a jövő évre kellett halasztanunk. 

VÁLYI KATALIN 

295. Ölbő, II. kavicsbánya 
// 

(Vas megye) O 
2008. május 19-én régészeti szakfelügyeletet végeztünk 
a bányatelek területén (Hrsz.: 0143/ 15). Az elsődleges 
terepszen1le és talajtani profilok átnézése után a terület 
Ny-i felén 20-25 cin mélyen egy han1vasztásos sír őskori 
edényének aljtöredéke és emberi hamvasztott csontok 
kerültek elő. 

2008. n1ájus 23-án elvégeztük a han1vasztásos sír le
letn1entését. Az urna a mai járószinttó120-25 cm mélyen, 
a leendő bányaművelés alá vont terület Ny-i szélén fekete 
agyagos öntéstalajból került elő. Az edényt a kalcinátu
mokkal együtt szájjal lefelé helyezték az altalajba. Feneke 
a gyakori n1ezőgazdasági művelések során már elpusztult. 

Az edényt beszállítottuk a Savaria Múzeumba. 
Munkatársak: Szilasi Attila Botond régésztechnikus, 

Kiss E. Csaba restaurátor. 

296. Oskü , Bánat-puszta 
(Veszprém megye) Ró 

ILON GÁBOR 

A 015 hrsz. telken szántóföldi n1űvelés által bolygatott 
római kori épület kiterjedésének, jellegének és bolyga
tottságának megállapítására régészeti hitelesítő feltárást 
végeztünk 2008. szepten1ber 8. és október 14. között a 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vis maior keretének 
terhére. A kutatásra egy 30x30 n1-es felületen kutatóár
kot jelöltünk ki, összesen 16 darabot, egy 2x33 n1 hosszút, 
illetve 15, átlagosan 10 m hosszú és 180 cm széles árkot. 

Az árkokban egy 20,5x16,2 m alapterületű, 5 helyi
séges kőépület rajzolódott ki . A felmenő falak egy-két 
rövid szakasz kivételével teljesen hiányoztak, gyakorlati
lag az alapozást sikerült n1egfognunk. Ellenben az épület 
közvetlen közelében észlelt téglás-köves omladékréteg 
sok helyen, kevés bolygatástól eltekintve, eredeti helyén 
került elő. A felszíni, kevert rétegben újkori ekevasat is 
találtunk. 

A falak alapozásánál két n1élység változott: a fő
falakat mélyebben alapozták, itt a falak alapozásánál 
használt köveket, az alsó 2- 3 sorban egyszerűen föld
be döngölték, és csak a felső szakaszokon használtak 
meszes-kavicsos, sárgásfeh ér h abarcsot. Az osztófalak 
esetében csak a legalsó 1 kősor került elő, részben, föld
be rakva, részben habarccsal megerősítve. A II. számú, , 
DK-i zártfal esetében jelentkezett falváltás: EK-i végében 
földbe rakott a fal, és csak a tetején jelentkezett habarcs
nyom, majd az I. helyiség sarokpontjától kb. 50 cm-re 
DK-re már lazább szerkezetű, földbe rakott falszakasz 
futott tovább. A két szakasz alapozási mélysége meg
egyezett. A falak jelenlegi, mérhető magassága 16-70 
cm között változott. A falakon vakolatnyomot nen1 ta
láltunk, és nem volt a törmelék között sem vakolat-, sem 
freskómaradvány. A falak iránya a D-i szektorban ne1n , 
teljesen párhuzan1os az E-i, 1-2. helyiség falaival, ne1n 
zárható ki, hogy az épületnek több építési periódusa volt. 

A járószínt az épületen kívül a törmelékes, köves 
tegulás barna réteg aljával egyezhetett meg. A lezuhant 
tetőfedő téglák sok esetben eredeti helyükön őrződtek 
1neg. A minimális bolygatás ellenére teljesen össze
illeszthető, nagyméretű darabokra voltak törve. Az 
épületen belüli járószintet nen1 lehetett egyértehnűen 
megfogni. A falak környékén felhalmozódott omladék 
alatt barna, szemcsés réteg jelentkezett, an1ely már 
át1nenet volt az altalajba. Ennek a barna rétegnek a 
felső részén gyűjtöttünk még leletanyagot, zömében 
kerán1iatöredékeket. 

A 2. helyiségen belül, a törmelékréteg alatt vékony, 
fehér murvás réteg jelentkezett, a1nely K felé kissé 
n1élyült, és egy szakaszon megfigyelhető volt az 1. he
lyiségen belül is. Ez a réteg az I. fal zoklijának tetejéhez 
futott be. Ezenkívül a többi helyiségben hasonló réteg 
nen1 jelentkezett. Szilárd padozatra utaló nyomok, 
padlótégla töredéke, terrazzo-törn1elék, vagy terazzo-
1naradvány nem volt. 

A gazdag leletanyag nagy része 2- 3. századi kerá
mia, köztük tároló-, tálaló- és főzőedények töredékei. 
Az edények között jó n1inőségű, 2. századi, itáliai terra , 
sigillata töredékeket is gyCíjtöttünk. Az 1. helyiség EK-i , 
sarkában, részben a II. fal EK-i oldalán, egyedi lelet-
anyagot találtunk: üvegedény töredékét, egy bronzhü
velybe foglalt vadkanagyart, egy bronz kocsirúdvéget 
(jó n1inőséglí, precíz kidolgozású, szatírfejet ábrázol), 
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3. századi pénzt. A feltárás során mind a törmelékes 
rétegben, mind a mellette levő barna, murvaszemcsés 
rétegben, illetve a törmelékes alatti barna, szemcsés 
rétegben került elő pénz, ezek kora is a 2-3. sz. közé te
hető. Számos esetben találtunk a tetőfedő téglát rögzítő 
vasszeget - esetenként a tegulában is. A leletanyaghoz 
több vas-, bronz-, illetve üvegtöredék tartozik, illetve 
mécsesek, gyöngyök. A törmelékben levő kőanyag 
döntő része építőanyag, de több töredéket gyűjtöttünk, 
amelyen faragás nyoma észlelhető. A szórvány anyag 
részét képezi egy faragott oszloptöredék is. 

Az épület kora az előkerült leletanyag alapján a 
Kr. u. 2-3. sz. közé keltezhető, és nem zárható ki a D-i 
szektornak utólagos hozzáépítése sem. 

CSIRKE ORSOLYA 

// 

297. Or határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, N, Kö , 
MOL29. lh. (Páskom): 2007. április 16-án terepjárás so
rán egy fasor, egy út és egy csatorna szögletében húzódó 
lapos dombháton találtuk a lelónelyet. Tó1e DK-re mély 

; 

mocsaras rész volt, a domb DNy-ról EK felé emelkedett. 
A lelónely kiterjedését 250x240 m-re becsültük, amely
bó1 a vezeték az előzetes felmérés alapján kb. 162 m-t 
érint. Neolit településnek határoztuk meg. A lelónelyet a 
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. március 
7-én adta át. A humuszolást felügyelet mellett április 
4-én végeztük. 

MOL30. lh. (Páskom) : 2007. április 16-án terepjárás 
; 

során, a 29. sz. lelónelytó1 EK-re, mintegy 200 m-re egy 
jobban kiemelkedő dombon kevés leletet gyűjtöttünk. 

A 31. sz. lelónelyet Ny-ról határoló dűlőút másik - Ny-i -
oldalán a táblában egy kissé ovális, sárga homokos domb 
D-re eső „nyúlványán" és elsősorban a domb K-i lejtőjén 
találtunk cserepeket. A dombot több mély, vízállásos 
rész övezi. A lelónely kiterjedését 315x210 m-re be
csültük, amelybó1 a vezeték az előzetes felmérés alapján 
kb. 150 m-t érint. Bronzkori településre utaló nyomokat 
regisztráltunk. A lelónelyet a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat 2008. március 7-én adta át; a humuszolást 
felügyelet mellett 2008. április 6-7-én végezték. 

MOL 31. Zh. (Forduló-dűlő): A 30. lelónelytó1kb. 450 
m-re egy kisebb, feltárcsázott kiemelkedésen találtunk 
cserepeket. A két dűlőút által közrezárt sarkon egy 
mélyedés látszik, melyet kifli alakban övez egy kisebb „, , 
magaslat. A MOL-vezetéktó1 Or felé egy E-D-i magaslat 
húzódik. A lelónely kiterjedését 310x110 m-re becsül
tük, amelybó1 a vezeték az előzetes felmérés alapján kb. 
252 in-t érint. A leletek középkori településre utaltak. 
A lelónelyet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
2008. április 15-én adta át. A humuszolást felügyelet 
mellett április 7-8-án végeztük. „ 

MOL 32. lh. (Ori-tag) : Terepjárásunk során az „ 
Ori (I II/ 5)-folyás és a Cinkó-réti szivárgó által bezárt , 
háromszögben kötött, fekete talajú, alacsony E-D-i 
don1bháton találtuk a lelónelyet. A mély részeken 

„ 
nem voltak már leletek, csak a dombon. Az Ori-folyás 
partján a MOL-vezeték 85. számú táblája áll. Attól Vaja 
irányában a következő tábla még rajta áll a lelónelyen. 
A terepjáráskor kukoricával volt beültetve a domb, a 
tárcsázott sötét homokban alig-alig lehetett észrevenni 
a leleteket. A lelónely kiterjedését 320x170 m-re be
csültük, amelybó1 a vezeték az előzetes feln1érés alapján 
kb. 264 m-t érint. Feltehetó1eg népvándorlás kori(?) 
település. A humuszolás előtti detektoros keresés során 
egy ólomgombot? találtunk. A humuszolást felügyelet 
mellett 2008. április 11-12-én végeztük. 

Munkatársak: Bacskai István, Bakos János. 
IsTv ÁNOVITS EszTER 

// ~ 

298. Ortilos, Szent Mihály-hegy (Zrínyi-Ujvár) 
(Somogy megye) Kú, Tö , 
A 2006 óta zajló kutatás célja a Zrínyi-Ujvár 1664-es 
ostroma nyomainak felkutatása . Mivel a vár lokalizáci
ója vitatott, az ostrom nyomainak feltárásával indirekt 
módon határozhatjuk meg a vár helyét. Másrészt, a hazai 
gyakorlatban egyedülálló módon lehetőségünk van egy 
török kori ostrom nyomainak feltárására. 

2006 nyarán megkezdődött a topográfiai felmérés, 
talajfúrásokat végeztünk a várárok helyzetének tisztá
zása érdekében, a várárok feltételezett külső pereménél 
elkészült egy kutatóárok és az ostrom során kilőtt pus
kagolyók megtalálása és helyzete alapján azonosítottuk 
a várárok K-i végének külső peremét, valamint a török 
ostromterület nyomait. 

2007. július 17-22. között tovább folytatódtak a to
pográfiai mérések. A munkacsoport több mint 1000 mé
rési pontot rögzített, melynek eredményeként elkészült 
a terület K-i és középső részének 50 cm-es felbontású 
szintvonalas térképe. 

2007. július 23-29. között a szőlő területén ta
laj fúrással terveztük vizsgálni a török ostromsáncok 
nyomait, azonban a száraz időjárás miatt a fúró nem 
tudott behatolni a talajba, így két kutatóárkot mélyí
tettünk. A felső 40 cm-es réteg homogén, humuszos, a 
talajművelés által bolygatott volt. Ez alatt löszös homok 
következett. A 2. sz. árok mélyítése során ólom puskago
lyó és vas kartácsgolyó került elő. Ez jelezte, hogy nagy 
valószínűséggel egy ostromárkot sikerült megfognunk 
török kori feltöltéssel. 90 cm mélyen egy markáns, sötét 
színű humuszos sáv jelezte az árok oldalát. 

A műszeres leletfelderítést kiterjesztettük a Tóth 
István szó1őjétó1 D-re húzódó vegyes művelésű terület
re, és a hegy K-i oldalára. A D-i oldalon, D-i irányban 
egyre ritkulva jelentkeztek a puskagolyók, jelezve, hogy 
távolodunk az ostrom harci zónájától. 

A K-i oldalon a szó1ő alatti lejtőt borító akácos terü
letén kézigránát méretű üreges vasgolyók repeszei kerül
tek elő, de puskagolyók nem. A domborzat miatt ezt a 
területet a várból ne1n lehetett puskával belőni, ezért a 
leletek tanúsága szerint nagy űrméretű n1ozsárágyúból 
kézigránátokat lőttek ide. A takarást egy dombgerinc 
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okozza. Amikor a gerinc vonalát átvizsgáltuk, eló'kerül
tek a puskagolyók. Ez volt az a terület, ahol az ostromlók 
a roham során kibukkantak a domb takarásából. 

2008. március 3-5. között, kihasználva a lomb nél
küli időszakot, terepbejárást és műszeres leletfelderítést 
folytattunk. A munkába bevontuk a MH 1. Tűzszerész 
és Hadihajós ezred tűzszerész járőrét, akik bombake
reső műszerrel vizsgálták át a területet. Ez a készülék 
a nagyobb mélységben elhelyezkedő fémtárgyakat 
mutatja ki. 

A szó1ő átvizsgálása során a K-i oldalon nagy űr
méretű mozsárágyú bombák repeszei kerültek elő. 
A 2006-os feltárás idején itt már találtunk egy 4 cm 
vastag repeszdarabot. Valószínűleg ennek a bombának 
került elő még néhány darabja, de további 6 és 3 cm 
vastag repeszeket is találtunk, egy helyen pedig külön
böző falvastagságú darabokat depózva. Valószínűleg 
olyan célpont helyezkedett el itt, amire több lövést 
is leadtak. A repeszek több különböző űrméretű mo
zsárágyú jelenlétére engednek következtetni. A depót 
valószínűleg a talajművelés során eló'került darabok 
lerakásával hozták létre. 

A 2007-2008-as kutatási időszakban az alábbi lelet
anyag került elő: 1 kb. 3 fontos ágyúgolyó; 10 átlagosan 4 
cm falvastagságú, nagy űrméretű mozsárbomba-repesz; 
25 vas kézigránát-repesz (kb. 7 cm átmérőjíí, üreges 
vasgömbök darabjai) 45 különböző átmérőjű ólo1n 
puskagolyó. 

NÉGYESI LAJOS - KÖLTŐ LÁSZLÓ 

299. Paks-Cseresznyéspuszta, Akalacs, Bíbic-hegy 
(Tolna megye) Á, Kk 

' Cseresznyéspusztától ENy-ra, egy nemrég kivágott erdő 
helyén végeztem helyszíni szemlét 2008. január végén. 
A terület az 1960-as évekig ismert fekvésű, de azóta 
beerdősült középkori Akalacs falu közelében fekszik. 
A már újratelepített erdőrész a pusztán is átfolyó patak 
Ny-i felén kb. 300 m hosszan húzódik. A felszínen kevés 

' a tűztó1 korn1os Arpád-kori kerámiát gyűjtöttem. Az , 
erdőtó1 E-ra, fűvel és erdőfoltokkal borított területen 
néhány apró, középkori oldaltöredéket figyeltem meg 
vakondtúrásokban, ezzel szemben, a patak K-i felén 
pedig egy fiatal akácosban két középkori tégladarabot 
találtam. A kevés tégla magyarázata lehet, hogy a 
templomromot a 18. sz. végén elhordták, helyén szó1őt 
telepítettek, n1aradékára pedig az 1960-as években elóbb 
barackost, majd erdőt ültettek. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

300. Paks, Erzsébet Szá lló 
,,, ~ 

(Tolna megye) 0, Tö, U 
A Paks óvárosában található Erzsébet Szálló rekonstruk
ciós munkáihoz kapcsolódó régészeti felügyelet során , 
az épület udvarának EK-i részén létesítendő mélygarázs 
helyén, kb. 2,5 m mélységben 2008. május és június 

folyamán végzett mentőásatáson 900 m 2-en 42 régészeti 
objektumot dokumentáltunk. Az őskort 8, a török kort 
28, a 19. századot 3 objektun1 képviselte, 3 objektum 
kora pedig ismeretlen. 

A legintenzívebb a török kori megtelepedés: ebbó1 a 
korból származik egy enyhén a földbe süllyesztett falú, 
közepén fapadlójú munkagödörrel ellátott, megújított 
kemencéjű ház, egy lejtős lemenetelű, ovális alakú, mély 
pince és egy-egy ácsolt faszerkezetes illetve ásott kút, 
valamint 19, többnyire szabályos, kerek vagy ovális szájú 
gödör illetve két téglalap alakú, függó1eges falú, lapos 
aljú, mély tárolóverem. 

A 19. századból maradt ránk egy nagyméretű, 
téglalap alakú, szabályos rézsűs szélű verem. Alján 
hosszanti irányban gerenda futott végig, oldalait növé
nyi anyaggal (talán gyékénnyel) takarták le, betöltése 
nagy mennyiségű újkori kerámiát (köztük több habán 
töredéket) tartalmazott. Egy ovális gödör betöltésének 
felső részébó1 henger alakú, klasszicista cserépkályha 
töredékeit bontottuk ki. 

A négy, szórványosan eló'került sír közül három 
bizonyosan a hódoltság korára keltezhető. Közülük 
kettőt egy nagy mennyiségű vastárgyat (csákányfokos, 
fokosbalta, sarkantyúk, kengyel stb.) tartalmazó gödör 
betöltésének tetejére, szabálytalan helyzetben temettek 
el, ami haláluk erőszakos voltát valószínűsíti. 

Munkatárs: dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna. 

30 1. Paks-Gyapa, Templomdomb 
(Tolna megye) Kk 

K. NÉMETH ANDRÁS 

A Paksi család által valószínűleg a 15. sz. második felé
ben építtetett, írott forrásokból, légi fotóról és felszíni 
leletek révén is ismert, fallal körülvett nemesi udvarház 
területén végeztem szondázó ásatást 2008. június 30. 
és július 8 között. Három, összesen 55 m hosszú kuta
tóárkunkban egyetlen, igen sekélyen megmaradt alap
falszakasz mellett mindössze egy kiszedett alapárkot, 
valamint néhány keskeny árkot és sekély, leletmentes 
gödöraljat találtunk. A jelenségek kis száma, az épület 
maradványainak a terület nagyfokú kopása és a 19. sz. 
végi anyagnyerő célzatú ásatás feltehető romboló hatása 
miatt bekövetkezett erőteljes pusztulása, valamint a 
felszíni leletekhez képest meglepően kevés és jellegte
len leletanyag miatt az ásatást a tervezettnél korábban 
befejeztük. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

302. Paks-Gyapa, M6 T0-15. l előhely 

(Tolna megye) U, R, B, V, L T, Ró, A 
A lelőhely Gyapa község K-i határában, a Vörös ma
lom-patak D-i partján és a patakhoz legközelebb fekvő 
platón terül el. A megelőző feltárást 2008. április 7. és 
október 15. között az ELTE Régészettudományi Intézete 
végezte az épülő M6 autópálya Tolna megyei szakaszán. 
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A lelónelybó1 41 224 m 2 esett a nyomvonal területére; 
a feltárás során közel 1100 objektun1ot regisztráltunk. 

A lelónelyet fedő hun1uszréteget 25-30 cm-es ré
tegekben távolítottuk el. Az egyes szinteket fémkereső 
n1űszerrel vizsgáltuk át. A műszeres leletfelderítésnek 
köszönhetően 140 bronz- és ezüsttárgy került elő. 
A térinformatikai adatokkal is rögzített helyzettí tárgyak 
kisebbik hányadát a bronzkori balta- és sarlótöredékek, 
késhegyek és nyersanyagdarabok alkotják. A Kr. u. 1-2. 
század ra keltezhető leletanyag javát egy kisméretű 
bronzszobor kezének töredéke, egy ön tött simpulu1n 
és egy öntött csésze, továbbá fibulák, gemn1ás és áttört 
mintájú gy(írűk, Hadrianus-ezüstök adják. A lelónely 
egyetlen népvándorlás kori lelete egy avar kori, bronzból 
öntött, ember alakú préselőminta. 

A Vörös malom-patak melletti teraszon a neolitikus, 
a késő bronzkori, a vaskori és a római kori jelenségek 
szerepeltek nagyobb számban. A késő rézkori badeni , 
kultúra gödrei a feltöltődött patakmeder E-i oldalán 
szóródtak. A meredek domboldalon római kori gödrök 
és kemencék jelentkeztek. A kora bronzkorra, a koszideri 
periódusra, a Hallstatt-kultúra korai fázisára keltezhető 
telepjelenségek és a La Tene temetkezések a magas 
dombháton láttak napvilágot. 

A lelónelyen feltárt régészeti jelenségek közel 30o/o
át a neolitikus dunántúli vonaldíszes kerá1nia kultúrájá-, 
nak emlékei adják. A szelvény E-i szakaszán, a patak első , 
teraszán három ENy-DK-i tájolású, cölöpszerkezetes 
hosszúház nyomait sikerült rögzítenünk. A kétosztatú 
épületek 18 m hosszúak és 8 m szélesek, válaszfaluk az 
épület kétharmadánál húzódott. Az épületek hosszanti 
oldalai inentén feltárt nagyméretű agyagkitern1elő 
gödrökbó1 jelentős mennyiségű kerámia került elő, de 
a finomkerámia mennyisége a tárolóedények számához 
képest alacsonynak nevezhető. , 

A három hosszúház ENy-DK-i irányítású hossz-, 
tengelyéhez igazodó településnyomok inellett E- D-i 
tájolású 'Langgrube'-k fedték a terasz középső részét. 
A 20-25 m hosszú gödrök által közrefogott területen 
cölöpszerkezetes épületek nyomait nem lehetett meg
figyelni, an1i a dombhát felső részét erősen erodáló 
mélyszántással magyarázható. Az épületek hiánya elle
nére két középső neolitikus periódussal számolhatunk 
a leló11elyen. 

A késő rézleori badeni kultúra kerek tárológödrei , 
kizárólag a feltöltődött patakmeder E-i partján jelent-
keztek; a patakkal párhuzamosan, egy keskeny sávban. , 
Epületnek vagy sziszten1atikus elrendezésnek nem sike-
rült inegfogni a nyon1át, ugyanakkor a rézkori gödrökbó1 
kimondottan gazdag leletanyag került elő. 

A kora bronzkori n1akói kultúrához köthető tároló
gödrök a lelőhely legmagasabb dombjának lapos tetején 
kerültek elő. Az egyn1áshoz közel ásott 10-15 tároló
vere1nbó1 álló objektumcsoportok együtt egy 150- 160 
gödörből álló településrészletet alkotnak. Az egyes 
gödörcsoportok között 20-30 n1 üresen hagyott terü
letek húzódtak, de a gödrökkel nen1 fedett területeken 

épületek nyomait nem lehetett megfigyelni. A makói 
és nyomokban a somogyvári kultúra lele tanyagait is 
hordozó kora bronzkori objektumok közös j elle1nzője, 

hogy kerámiaanyaguk változatos: a seprűzött, durva 
felületű, nagyméretű fazekak, amfórák mellett vékony 
falú, polírozott korsók, tálak, csészék láttak napvilágot 
és szinte valamennyi gödör anyaga tartalmazott belső 
díszes táltöredékeket. Felt(ínően magas az állatcsontok 
és a szenült magvak száma a kora bronzkori gödrökben. 

A feltárt terület D-i felét adó dombháton, a kora 
bronzkori gödrök környezetében a középső bronzkor 
végi, koszideri korszakba sorolható gödrök száma eléri 
a 80-at. Kultúrához kötésük nehéz, n1ert a korszakra 
jellemzően a késő vatyai, a késő mészbetétes, a szeremlei 
és a halo1nsíros kultúrák elemei egyaránt felfedezhetők 
a gödrök leletei között. A gödrök elrendeződésénél 

megfigyelhető, hogy üres, téglalap alakú területeket 
határolnak, melyek kiterjedése a 15x30 m-t is elérte. 
Ezek a terek az egykori házak helyeiként értelmezhetó'k. 

A késő bronzkori halomsíros kultúra korai fázisá
nak objektumai a patak első teraszán három kisebb 
csoportba rendeződve kerültek elő. Hasonló gödörcso
port figyelhető meg a szelvény K-i sarkánál is, ahol a 
gödrökbó1 eló'került nagy mennyiségű kerámia a ha
lon1síros kultúra fiatal periódusához köthető. A gödrök 
környékén épületek nyomait nen1 lehetett n1egfigyelni, 
de a gödrökben feltárt faltapasztás-darabok és nagy 
mennyiségíí konyhai hulladék alapján a gödörcsoportok 
egy-egy épület szűkebb környezetét jelezhetik. 

A késő bronzkori urnamezős kultúra idősebb fá
zisába sorolható 4- 5 objektum a patak melletti alsó 
teraszon került elő. A gödrök kis n1érete ellenére nagy 
mennyiségű és jó minőségű kerámia került elő, n1elyek 
között felhúzott fülíí csészék és síkozott peremű korsók is 
szerepelnek szép számn1al. Az urnamezős művelődéshez 

köthető objektumok száma a magas dombháton feltárt 
objektumokkal bővült, melyek a fiatalabb urnamezős 
időszakba sorolhatók. A nagy mennyiségű kerámia 
között n1adár alakú csörgők, bronzttík, kés és több, 
agancsból faragott eszköz is eló1<erült. 

A HalLstatt-kultúra korai periódusába n1indösszesen 
4-5 nagyn1érettí gödör sorolható. Leletanyagaik között 
ép fazekak és csészék is szerepelnek, de épületre utaló 
régészeti jelenséget ne1n találtunk. 

A lehun1uszolt terület DNy-i szakaszán kereszt 
irányba futó do1nbhát DK-i peremén egy kelta te1nető 
részletét tártuk fel. A 19 sírból álló temetőrészlet 18 
sí rja a LT B1-2 periódusra keltezhető, míg egyetlen sír 
késóob, a LT C periódus alatt keletkezett. Az idősebb 
fázis sírjai cson tvázas temetkezések, a halottakat bronz
és vasfibuláikkal, üveggyöngyeikkel, ezüst és bronz kar
pereceikkel, gyűrűikkel te1nették cl, melló1ük fazekak, 
tálak, korsók kerültek elő, nagy mennyiségű állatcsont 
kíséretében. A fiatalabb fázisú sír szórt han1vas rítusú, 
négyzetes sírgödrét nen1 ásták n1élyre, ezért a sorozatos 
szántás erősen megbolygatta. Az öt összetörött edény 
között a máglyán inegégett vaskés, bronzlánc, fibula 
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és tlí töredékeit is megtaláltuk. Ezzel a hamvasztásos 
temetkezéssel egy idóoen került a földbe egy egyma
gában - a temetőtó1150-160 m-re - álló hamvasztásos 
rítusú sír, amelybe a hamvak mellé egy korsót, egy tálat 
és egy csészét helyeztek. A hamvak között bronzfibulák 
és egy összeégett vaslánc darabjai kerültek elő. 

A késő vaskori és a korai római kori házak a pa
takhoz legközelebbi teraszon, K-Ny-i irányú sorokban 
álltak egykor. A házakban megfogható volt a tapasztott, , 
döngölt padló, bár a szelvény EK-i fala mentén húzódó 
épületek padlóját már ellepte a talajvíz. A keltákhoz 
köthető objektumokat két nagyobb csoportba lehet 
besorolni. A földbe mélyített, nagyméretű házak és a 
körülöttük csoportosuló gödrök egy részébó1 a kelta fa
zekasság jó minőségű, korongolt kerámiája és seprlízött 
oldalú, grafitos fazekai kerültek elő. A házak másik 
csoportját viszont azok az épületek és gödrök alkották, 
melyekben a kelta kerámia mellett már római, 1-2. szá
zadi edények is megjelentek, igaz a kelta darabok mellett , 
számuk nem túl magas. A felület ENy-i részén feltárt, 
földbe mélyített épületek környékén több késő vaskori , 
tárolóvermet is feltártunk, ugyanakkor a szelvény EK-i 
részén megváltozott a kelta település szerkezete, mert 
az említett területen hiányoztak a tárolóvermek és az 
épületekben talált leletanyag között magas volt a vas- és 
salakdarabok száma. 

A római kori településszerkezet az újonnan feltárt 
objektumok alapján sem rekonstruálható, az előkerült 

római kori objektumok túlnyomó része kisméretlí táro
ló-, illetve szemétgödör volt, házként csak egy téglalap 
alakú, tapasztott agyagpadlójú objektum határozható 
meg. Az egykori római kori település valószínűleg , 
a patak partján, azonban a szelvénytó1 E-i irányban 
húzódhatott. A római kori jelenségek mindazonáltal 
sűrűsödtek a patak melletti teraszon és ezzel együtt a 
szelvény K-i részében előkerült római kori objektumokra 
jellemző, szürkére és sárgára égetett házikerámia mellett 
a lelóbely ezen részében karakterisztikusabb római kori 
kerámiaanyag jelentkezett. Különösképpen igaz ez az 
említett ház mellett található gödörre, amelyből Panno
nische Glanztonware, ún. „pompeii vörös tál utánzat" 
és márványozott kerá1nia mellett a Hadrianustól az 
Antoninus-korig terjedő időszakra keltezhető közép
galliai terra sigillata került elő. A lelónely római kori 
objektumainak korai, 1-2. századi keltezését támasztja 
alá egy körárokból előkerült Domitianus-érem, valamint 
egy norico-panonniai szárnyas fibula is. Említésre méltó 
továbbá egy késő vaskori házba beleásott római kori gö
dörbó1 szinte teljesen ép állapotban eló'került vasfejsze. 
A domb oldalában feltárt, kevés leletanyagot tartalmazó 
gödrök között kien1elkedő egy edényégető ken1ence, 
n1elynek ép rostélyát, két tüzelőnyílását és tálakkal teli 
n1unkagödrét találtuk 1neg. A magas dombhát lapos 
tetején, a kora bronzkori telepjelenségektó1 D-re egy 
nagyn1éretíí, cölöpszerkezetes, gazdasági épület alapraj
zának részletét tártuk fel. Az épület a felület D-i határa 
1nentén került elő. A szelvényfalon és az erősen erodált 

, 
felszínen csupán E-i és Ny-i falát lehetett rögzíteni. Az 
épülettó1 ÉNy-ra földbe mélyített kemencék és négy
zethálósan futó árkok nagy területet lefedő hálózatát 
tártuk fel, n1elyeket szegényes leletanyaguk n1iatt nehéz 
a római koron belül pontosan keltezni. 

Munkatársak: Bartus Dávid, György László, Sebó'k 
Katalin, Füzesi András, Szilágyi Márton, Kalli András, 
Hegedűs Sándor. 

303. Paks-Gyapa, M6 T0-16 le lőhe ly 

(Tolna megye) B, L T, Ró, A, Á 

VÁCZI GÁBOR 

2008. március 5. és július 4. között végzett régészeti 
kutatást a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat a 
T0-16 lelónelyen, mely az M6 autópálya Dunaújvá
ros-Szekszárd közti szakaszán, a 104+ 780-105+014 km
szelvények közti területen található. A lelóbely a Paks , 
és Gyapa közti műút E-i oldalán, Gyapa községrész K-i 
határához közel fekszik, egy eróziónak kitett, mezőgaz
dasági művelés alatt álló dombtetőn. A dombot D-ró1 
és K-ró1 egy ma is aktív patakvölgy határolja, így több 
korszakban ideális lehetett a megtelepedésre. A terep
bejárás adatai alapján a lelónelyen római kori (Kr. u. , 
1-2. sz.) és Arpád-kori jelenséget vártunk. A régészeti 
jelenségek a domb tetejéró1 szinte teljesen h iányoztak, , 
sűrűsödni csak a D-i lejtő felé kezdtek. A domb E-i 
lejtőjén, illetve a dombtetőn, nagy területen a sárga 
löszös altalaj helyett vörösesbarna képződményt ta
láltunk, mely véleményünk szerint vagy kiékelődött 
paleotalaj, vagy fiatalabb (jégkorszak utáni) erdőtalaj 

lehet. Ez utóbbi esetben az egész dombot ez az erdőtalaj 
boríthatta, n1ely az erózió és a mezőgazdasági művelés 
miatt csak a mélyebb részeken maradt meg. A jelenkori 
sötétbarna-fekete humusz erre, illetve a sárga löszre 
települt. Összesen 286 objektumot tártunk fel a lehu
muszolt 29 755 m2-es területen, ebbó1 79 jelenség nem 
meghatározható, 13 jelenség nem bizonyult régészeti 
objektumnak. A jelenségek foltjai a löszbe, illetve az 
erdőtalajba ásva egyaránt jelentkeztek. 

A feltárt objektumok közül 17 a l~özépső bronzkor 
végi halomsíros kultúra szórtan elhelyezkedő kerek, 
vagy ovális alaprajzú, ívelt, vagy lefelé szűkülő oldalú, 
egyenes aljú élelem tároló, illetve hulladékgödre. Három 
gödör másodlagos felhasználásban sírként funkcionált. 
Mindháromba oldalt fektetve, zsugorított testhelyzet
ben helyezték el a halottakat, melyek minden esetben 
gyerekek voltak. Melléklet egyik sírból sem került elő, 
csak néhány házikerámia töredéket találtunk a sírbe
töltésben. 

Az ásatási terület Ny-i sávjában négy késő vasleori , 
kelta csontvázas ten1etkezést tártunk fel. Kettő D-E-i 
tájolású, iníg kettő K-Ny-i. Mind a négyet a Kr. e. 3. 
századra datáljuk. Az egyik sír erősen bolygatott volt, 
néhány koponya- és hosszúcsonttöredék mellett csak 
egy erősen korrodálódott vaskarikát találtunk. Sokkal 
izgahnasabb volt a tó1e közvetlenül Ny-ra fekvő, szintén 
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, 
D-E-i tájolású sír, mely egy kelta harcos n1aradványait 
tartalmazta. A halottra szemfedó'ként két vasperemű, 

fadeszkákból összeállított ovális alakú pajzsot helyez
tek. Mindkét pajzs vas pajzsdudorral rendelkezett. Az 
elhunyt lábai közt két vasfibulára és néhány nyílhegyre 
bukkantunk. A váz jobb oldalánál, kelta szokás szerint 
vaskardra vagy lándzsára számítottunk, de semmilyen 
fegyver nem került elő. Mivel a felsőtestet takaró pajzs 
ferdén, félrecsúszva helyezkedett el, nem kizárt, hogy 
nem sokkal a temetés után ráástak a sírra és a fegyvert 
kiemelték. Ezen két sírtól Ny-ra egy K-Ny-i tájolású 
lánygyermek sírját találtuk. Egyetlen melléklete a jobb 
alkaron egy nyitott végű bronz karperec. A három sírtól , 
körülbelül 30 m-re E-ra egy Ny-K-i tájolású temetkezést 
tártunk fel. A halott mellé sírmellékletet nem helyeztek. 
Feltételesen ezt is kelta korinak tartjuk. Telepjelensé
geket a kelta időszakból az aktuálisan feltárt területen 
nem találtunk. 

Biztosan római korinak (2-3. sz.) 131 objektumot 
határozhattunk meg. Ezek közül 37 lekerekített sarkú, 
téglalap alakú, meredek falú, egyenes aljú, tapasztott 
padlójú veremház vagy műhely esetleg tárolóépület. 
Az épületek hármasával, vagy ötösével alkottak egy-egy 
csoportot. Az, hogy a csoportokon belül az építmények 
egy időben egyszerre álltak-e, vagy csak egy-egy épület 
volt használatban telkenként, még nem dönthető el. Az 
egyik ház padlóján egy teljes kutyaváz feküdt az oldalán. 
Valószínűleg a ház felhagyásakor temették el a kedvenc 
állatott a padlóra, hasonlóan a korábban talált ló vagy 
öszvér vázához. A 109. sz. ház is érdekes leleteket rejtett 
magában. Az egyik sarokban két fazék és egy korsó fe
küdt az oldalára dó1ve. Mindháron1 kerámia ép volt, csak 
az egyik fazekat roppantotta össze a föld súlya. Az egyik 
fazék egy bronzmécsest és egy kis olajtartó edénykét, 
a másik beolvasztásra váró vas használati eszközöket 
tartalmazott. Eló'került még háron1, valamiféle tetőszer
kezettel ellátott munkagödör, néhány vízelvezetésre és 
terület körbekerítésére, illetve felosztására szolgáló árok 
valamint számos élelem és hulladék tárolására szolgáló 
gödör és cölöpszerkezetes építményekhez tartozó osz
lophely. Nagyobb mennyiségű leletanyagot - szürke és 
sárga házikerámiát, terra sigillata és nigra töredékeket, 
üvegdarabokat, fémtárgyakat (bronzfibulát, bronzér
met, vasszeget, kés- és ácskapocsdarabokat), valamint 
állatcsonttöredékeket - a veremházak szolgáltattak. 
A gödrök anyaga ennél szegényesebb. 

Az ásatási területtó1 K-re, jóval a kisajátított terüle
ten kívül mészkődarabokat találtunk a szántásban római 
kori kerámiaanyaggal. Valamilyen kőépületet, esetleg 
villagazdaságot sejthetünk itt. A római kori falusias telep 
ezen gazdaság köré szerveződhe.~ett. A telep Ny-i és D-i 
sávját állt módunkban feltárni. Osszesen 5 hulladékgö
dör köthető a késő avar korhoz. Az előkerült leletanyag 
kézzel formált, durva házikerámia. , 

A legfiatalabb korszakhoz, az Arpád-korhoz 13 
objektun1 tartozik. Zö1nében kemencék és hozzájuk 
kapcsolódó hamusgödrök. A kemencék platnijába sok 

esetben a római koriakhoz hasonlóan kerámiatöredéke
ket tapasztottak a jobb hőtartás végett. 

Munkatársak: Borbély Zsuzsanna, Kékegyi Doroty
tya, Majerik Vera, Melis Eszter, Bernáth László, Bárdos 
Nándor, Farkas Gábor, Frank Tamás, Hatos János és 
Nicklas Larsson. 

H ERENDI ORSOLYA - ZANDLER KRISZTIÁN 

30Li . Paks-Gyapa, M 6 T0-22 le lőhely 

(Tolna megye) U, Ró, A, Á 
2008.április 1. és szeptember 22. között közel 38 OOO 
m2-en végeztünk az M6 autópálya építését megelőző 
régészeti feltárásokat, melynek során 419 régészeti 
korú jelenséget találtunk. Bár a terület több korszakon , 
át (késő neolitikum, római kor, avar kor, Arpád-kor) 
is lakott volt, valamennyi korszak csak gyér régészeti 
jelenségeket hagyott hátra. , 

A terület E-i nyúlványában (felhajtósáv) római kori 
árokrendszer került elő, részben tisztázható szuperpozí
ciókkal. Az árkokba kora középkori (részben avar kori, , 
részben vélhetó1eg kora Arpád-kori) gödrök mélyültek. 
Délebbre (rendszerint minimális leletanyagot szolgál
tató) kerek gödröket találtunk. A feltárandó terület , 
kiszélesedő részének E-i felében további (tegulákkal és 
imbrexekkel, egy esetben késő római mázas kerámiával, 
valamint III. Gordianus-II. Constantius kora közötti 
veretekkel keltezett) árokszakaszok kerültek elő. Az 
ebben a térrészben megfigyelhető mélyebb gödrök egy 
része méhkas alakú tárolóverem volt. Egyikükbó1 10-11. 
századi bronz fülesgomb került elő. A humuszlencse 
területén feltárt kútból egyetlen őskori kerámiatöredék 
került elő, így keltezése egyelőre bizonytalan. Tisztáztuk 
a terület középső részén húzódó árkok, illetve a szu
perpozícióban álló gödrök relatív kronológiáját. Ezek 
egy része római kori, más részük késóobi (avar vagy 
középkori). A villásan elágazó, illetve körárok j ellegű 

je lenségekbó1 római kori leletanyagot gyűjtöttünk. 
A lelónelyet átszelő, több vonulatból álló árokrendszer
bó1 állatcsontokon kívül roppant kevés leletanyag került 
elő (a legkésóobi lelet római kori). 

Eló'kerültek földbe ásott, kövekkel illetve részben 
kerámiával kirakott tüzelőfelületű tűzhelyek és mun
kagödreik, egy körárok valamint egy nagyobb, sekély 
(őskori) beásás. További ősleori jelenségek (köztük 8 , 
amorf, nagyméretű gödör) a terület ENy-i részére kor-
látozódtak. Az őskori lelónelyet K-i, D-i és Ny-i irányban , 
lehatárolhattuk, E felé az építkezés által nem érintett 
terület alá nyúlik. 

Hét darab avar korra keltezhető veremház, valan1int 
szintén erre a korra keltezhető kemencék is eló'kerültek. 
A házak a feltárandó terület közepe táján csoportosultak. 
Négy ház esetében 2-2 cölöphelyet, ezek közül három
ban kó'kemence nyo1nait is megtaláltuk. A megfigyelt 
régészeti jelenségek az avar kor korábbi szakaszára utal
nak. Egy további ház nyolccölöpös szerkezetet mutatott, 
nyílt tűzhelye n1ellett téglát találtunk. A fenn1naradó 2 
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szokatlanul nagyméretű, földbe mélyített és cölöpszer
kezetes épület vélhetó1eg 2-2 egymásba ásott épület 
nyoma. Ez az egyik ház esetében a betöltési rétegekkel is 
bizonyítható. A házak tájolása megegyezik, s egyik rövid 
oldaluk gyakorlatilag egybeesik. Kövekbó1, téglákból álló 
tüzelóberendezésük volt. A házpárok korábbi tagjainak 
a falból kiugró, nyolccölöpös szerkezete volt. Az egyik 
házcsoportra utólag még egy szabadtéri kemencét is 
ráépítettek. Feltártunk egy „aknakemencét>', magában 
álló kemencéket, és több, két kemencébó1 álló kemen
cebokrot is. Ezek egyikének munkagödrében rossz meg
tartású, melléklet nélküli emberi csontvázat találtunk. 
A terület középső és Ny-i részén további árkok kerültek 
elő: egy recens árkon kívül az árkok vélhetően római 
koriak. A feltárt tárolóvermek datáló lelet hiányában 
feltételesen avar korinak határozhatók meg. 

A terület DK-i részén sikerült dokumentálni egy 
karperecekből, szárnyas baltából, sarlóból, vésőbó1 
és fűrészes szélű lapokból álló kisebb késő bronzkori 
depóleletet, melyet egy korábbi (természetes?) árokba 
ástak bele, beásásának nyomát azonban nem sikerült 
megfigyelni. 

Míg a szabadban álló kemencék zöme vélhetően 
avar kori, a terület DNy-i sarkánál szerkezetükben is , 
eltérő, Arpád-kori kemencék kerültek elő. Az egyik ke-, 
mence mellett nagyobb méretű, méhkas alakú, Arpád-
korinak meghatározható verem volt. A feltárt terület 
Ny-i részén eló'került egy feltűnően kisméretű, ágasfás
szelemenes tetőszerkezetű, gyengén átégett tűzhellyel 
ellátott ház maradványa is. A csekély leletanyag alapján , 
datálása a késő avar kortól a kora Arpád-korig lehet-
séges (utóbbi valószínűbb). A bővítés közepe táján 
Árpád-kori objektumok (kemencék, gödrök) bukkantak 
elő. Feltártunk egy késóbb külső kemencével és munka
gödrével bolygatott, földbe mélyített házra en1lékeztető , 
alakú Arpád-kori beásást is. Az objektumon belül sem 
cölöphelyek, sem tüzelóberendezés nem mutatkozott, 
ezért csak feltételesen nevezhetjük háznak. A lelónely , 
DNy-i részén egy Arpád-kori, többszörösen bolygatott 
kemence-munkagödörbó1 bronz hajtű került elő. 

305. Paks, Tolnai út 3625. hrsz. 
(Tolna megye) U, LT, N 

TOMKA GÁBOR 

A paksi LIDL áruház telkén a közeli limesút miatt szon
dázó ásatást végeztünk, amelynek során 15 régészeti 
objektumot bontottunk ki 2008 áprilisában. A közel 
2000 m2-en végzett megelőző feltárás összesen 117 
objektumot eredményezett, a1nelyek három régészeti 
korszakhoz tartoznak. 

A neolitikumot 1 gödör, a keltákat 2 ház, a hun kort 
pedig 17 objektum (1 ház, 2 sír, 14 gödör) képviselte. Az 
objektumok több mint háromnegyedébó1 nem került elő 
lelet. Utóbbiakhoz tartozik négy, egymással nagyjából , 
párhuzamos, EK-DNy irányú, keskeny árok is, amelyek a 
kelta vagy az 5. századi településrészlethez tartozhattak. 

Az 5. sz. második harmadára, a hun korszakra , 
keltezhető a két, E-D tájolású, rabolt sír. Az egyikben 
marhakoponya-töredéket, madárcsontokat, bokaszíjcsa
tot, cikádafibulát és fülbevaló-töredékeket, a másikban a 
torzított koponyás gyermek mellett vascsatot és murgai 
típusú, kisméretű korsót találtunk. 

306. Paks ha tá ra 
(Tolna megye) N 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Az M6 gyorsforgalmi út Dunaújváros-Szekszárd kö
zötti szakaszán 2008. október 22-én nyilvántartásban 
eddig nem szerepelő, új lelónelyet azonosítottunk Paks 
határában a 116+900-117+300 km-szelvények közötti 
területen. 

A humuszolást követően a sárga altalajban telepü
lési objektumok (gödör, kemence, ház) foltjait figyeltük 
meg. A területró1 régészeti korú (feltehetően népván
dorlás kori) kerámia került elő, amely alapján intenzív 
telepre következtetünk. A fentiek alapján a területen 
megelőző feltárás javasolt. 

KNIPL IsTv ÁN 

307. Pácsony határa „ ; 
(Vas megye) 0 , A, Ró, Kö 
A Szombathely-Hévíz közötti 400 kV-os távvezeték Vas 
megyei szakaszának építését megelőzően több helyszí
nen kutattunk a település területén. 

Külső-irtás II./Hencse-dűlő (98. oszlophely): 2008. 
szeptember 23-30. között megelőző feltárást végeztünk 
a területen (Hrsz.: 065/10). Ennek során kb. 100 m2-t 
kutattunk át. A gépi humuszolás után az oszlophely 
mind a négy lábát érintő sötét elszíneződésekként je
lentkeztek a régészeti jelenségek nem egyértelmű körvo
nalakkal. A feltárás során sikerült tisztázni a jelenségek 
kapcsolatait és végül 5 objektun1ot határoztunk meg. Az 
objektumok mindegyike őskori, valószínűleg a dunántúli 
vonaldíszes kerámia kultúrájának emlékei. Az objektu
mokhoz nem köthető rétegekből nagyobb inennyiségű 

szórvány őskori kerámiatöredékek kerültek elő. A római 
kort egyetlen terra sigillata töredéke képviselte. 

Lapsa: 2008. szeptember 23-30. között a 044/ 4 
hrsz. területen két oszlop hely alatt is megelőző feltárást 
végeztünk. A tervezett 96. oszlophelyen kb. 100 m2-t ku
tattunk, se1n régészeti jelenség, sem szórvány kerámia
töredékek nem kerültek elő, csak a korábbi terepbejárás 
igazolja az egykori n1egtelepedést a lelónelyen. 

A 97. oszlophely építéséhez kapcsolódóan is kb. 
100 n12-t kutattunk. Régészeti jelenség nem került elő, 
de a felszínen és a gépi humuszolás közben nagyobb , 
mennyiséglí szórvány őskori, Arpád-kori és középkori 
kerámiatöredéket találtunk, azok azonban objektun1-
hoz nem köthetó'k. Mind a korábbi terepbejárás, mind 
a mostani feltárás igazolja az egykori megtelepedést a 
lelónelyen. 

257 
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Macskás-szeg: A Verna-patak jobb partján egy maga
sabb plató mederhez közeli alján a 103. oszlophely gépi 
humuszolása során kb. 30 cn1 mélységben a szántott 
homokos fekete öntéses kevert talajon több görgetett 
őskori kerámiát találtunk szétszóródva. Valószínűleg 
a közeli patak hordaléka rakta le, és keverte szét a 
leleteket. Alatta objektumot vagy más régészeti jelen
séget nem találtunk, valószínűleg ez akkoriban ártér 
lehetett. A település a magasabban fekvő plató tetején 
helyezkedett el. 

Munkatárs: Isztin Gyula. 
NAGY MARCELLA 

308. Pálfa határa 
(Tolna megye) H?, Kö, Tö 
2008. február 28-án több leló'helyen is terepbejárást 

, 
vegeztem. 

Felsőrácegres, Bika-rét: Helybeliek hívták fel a fi
gyelmemet, hogy Felsőrácegres magasságában egy a Sió 
árterébe félszigetszerűen benyúló földnyelv tetején tég
lák és török kori cserepek találhatók. A száraz vetésben 
néhány 10 m2-es területen valóban találtam nagyobb 
tégladarabokat, szórványosan pedig mázatlan, késő 
középkori-török kori j ellegű cserepeket figyeltem meg. 
A leló'hely jellegének tisztázása további kutatást igényel. 

Felsőrácegres: A Rácegrespusztáról a Sió felé vezető 
dűlőút D-i felén, állítólag több alkalommal is kerültek 
elő csontvázak. A néhány 10 m2-nyi területen néhány 
apróra törött embercsonttöredék igazolta a helyiek 
ismereteit. Felsőrácegresen Wosinsky Mór említ egy 
ma már ismeretlen fekvésű honfoglalás kori temetőt; 
leló'helyünk talán ezzel azonos. 

Hídi-dűlő: A Miklós Zsuzsa által azonosított temp
lomos falu helyén bejártam a rendkívül nagy területen, 
kb. 50 m sugarú körben szétszántott templomot. Te
repbejárásomon a domb DK-i lejtőjén, a Sióhoz közeli 
oldalon egy a templom törmelékétó1 elkülönülő, kb. , 
10x5 m-es, EK-DNy irányban húzódó épület felszíni 
nyomait is megfigyelten1. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

309. Pálmonostora határa 
(Bács-Kiskun megye) Sza, A, N? , Á, Kk 
2008 folyamán megelőző feltárásokat végeztünk a Vá
rosföld-Algyő közötti gázvezeték nyo1nvonalába eső 
leló'helyeken. 

Csárda-dűlő, Barna-tanya (MOL P 6.): 2008. július 
29. és szepten1ber 9. között végeztük a n1egelőző feltá
rást, 3321 m2-en. A leló'helyet a MOL-vezeték nyomvo-, 
nalának humuszolása során Arpád-kori edénytöredé-
kek jelezték. A humuszos, homokos felületen rosszul 
érzékelhetőek voltak az objektumfoltok. A területet 
A és B szakaszra osztottuk, a két területet egy mélyebb 
fekvésű, objektun1mentes rész választotta el egymástól. 
Az A területen 116, a B területen 11 objektum került 

elő. AB területen lévő objektumok nem tartalmaztak 
leletanyagot, így koruk meghatározhatatlan, csak felté
telesen kapcsolhatjuk ó'ket az A területhez. 

; 

Az A területen Arpád-kori és késő középkori ob-
jektumok kerültek elő. A késő középkori nagyméretű 
árkok és szabályos téglalap alakú gödrök csak a terület , ; 

E-i részén, míg az Arpád-kori objektumok a teljes fel-
tárási felületen előfordultak. Az objektun1ok közül 2 
ház, 1 építmény, 1 kemence, 63 árok, 4 cölöplyuk és 
43 gödör volt. Az egyik h áznál sikerült megtalálni a 
laza humuszos homokba ásott alapárkokat, valamint a 
fehnenő fal n1eszes, habarcsos maradványát. A házban 
sem tűzhely, sem tapasztott padló nen1 volt megfigyel
hető. A másik ház földbe mélyített, lekerekített sarkú 
építmény volt. A ház sarkában réti mészkóbó1 épített 
kemencét találtunk. Ennek bontása során megfigyeltük, 
hogy a kemencét egy alkalommal megújították. Mind-„ 
két házból Arpád-kori leletanyag került elő. A földbe 
mélyített ház, valamint a 30. objektum mellett, amit 
építménynek határoztunk meg, apró réti mészkövekkel 
és állatcsontokkal, valamint edénytöredékekkel borított 
felületet találtunk. A területet mintegy 10 cm-es vastag-, 
ságban szórták fel. Ertelmezésünk szerit a laza, homokos 
felületet tették ily módon szekerekkel járhatóvá. Az 
eló'került árkok egy része valószínűleg vízelvezető árok 
lehetett, míg másik részük kerítő árok volt. 

Jelentős mennyiségű leletanyag (edénytöredékek, , 
állatcsontok, fémanyag) került elő, mind az Arpád-kori, 
mind a késő középkori objektumokból. Az Árpád-kori 
telepen az egyik legjelentősebb lelet egy majdnem ép 
cserépbogrács, míg a késő középkori részen egy ásópa
pucs volt. 

Dong-ér D (MOL P 2.) : 2008. április 28. és július 4. 
között dolgoztunk ezen a leló'helyen. A homokos terü
leten a felső, bolygatott réteg eltávolítása után a sárga 
homokban jól érzékelhetően jelentkeztek az objektu
n1ok. A leló'hely ÉNy-i felében az I. szinten a 8-9. szá
zadi telephez tartozó árkokat, gödröket és járószinteket 
tudtunk megfigyelni. Néhány esetben a járószintekró1 
feltételezhető volt, hogy földfelszíni, vagy alig a talajba 
mélyedő építn1ényekhez tartoznak. 

Az I. szint elbontása után, a II. szinten ugyancsak 
több 8-9. századi objektu1not tudtunk n1egfigyelni, 
valamint eló'került egy szarmata kemencének edénytö
redékekkel kitapasztott sütőfelülete is. A II. szint alatt 
következő III. szintben objektumok foltja nem volt érzé
kelhető, ugyanakkor a lemélyített metszetárkokban jól 
kirajzolódott az altalajba mélyedő objektumok metszete. 
Ezért tovább folytattuk a mélyítést és többek között 
így került elő két kút is, melyek leletanyaguk alapján 
ugyancsak a 8-9. századi telephez tartoztak. Mindkét 
kútnak hasonló szerkezetű fabélése lehetett, melyet csak 
nyomokban találtunk n1eg. A 127. sz. kútban az ásatási 
felszíntó1mérve180 cm-es mélységben találtuk n1eg a 
faszerkezetet. A kút négy sarkába cölöpöket helyeztek el, 
majd függó1egesen állítva, bárdolt deszkákkal kibélelték 
a kutat. A deszkák hossza 80 cm körül volt. A függó1e-
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ges deszkasor fölött egyetlen vízszintesen elhelyezett 
deszkát találtunk, melyet csak dokumentálni tudtunk. 
A másik kútnál csupán a négy cölöp nyomát és az egyik 
oldalon lévő fabélés maradványait tudtuk rögzíteni. 

A lelőhely DK-i részén feltártunk egy szar1nata há
zat, egy ken1encét, amelynek sütőfelületét cserepekkel 
rakták ki. Mivel ez a kemence a szelvényfal szélénél 
került elő, ezért nem volt eldönthető, hogy házhoz tar
tozott-e vagy pedig szabadban álló volt. A DK-i terület 
kb. felétó1 ugyanazt a rétegzettséget tudtuk megfigyelni, , 
mint az ENy-i részen. Ezen a területen az I. réteg jóval 
vékonyabb volt, és az objektumok inkább a II. rétegben 
rajzolódtak ki, valamint a III. réteg alatti altalajban voltak 
megfoghatóak, ezért ezen az ásatási területen is ásóval 
mélyítettünk és rétegenként bontottunk. A bontás során 
több árok és kopolya került elő. Végül a teljes területen 
166 objektumot tártunk fel, közülük 58 a 8-9. századi, 
32 a szarmata telephez tartozott, a többi esetében nem 
volt eldönthető, hogy melyik időszakhoz tartozhatott. , 

Kis országút EK (MOL P 3.): 2008. április 9-29. 
között kuttunk ezen a lelónelyen. A szántással boly
gatott felület eltávolítása után (20-30 cin) a homokos , 
felületen gyér Arpád-kori telepjelenségeket figyeltünk 
meg. Eló1<erült egy árok, az árokhoz csatlakozó gödör, 
egy amorf for1nájú gödör és egy cölöplyuk. A szelvény , 
ENy-i részét egészen az altalajig lemélyítettük. A n1élyí-
tés során kapott metszetfalban jól megfigyelhető volt 
a terület rétegzettsége. A felső humuszos homokréteg 
alatt egy világosabb sárga, kevesebb humuszt tartalmazó 
ho1nokréteg következett, a metszetfalban néhol a talaj
képződés nyo1na is rögzíthető volt. Ebben a rétegben , 
tudtuk az Arpád-kori objektun1okat megfigyelni. Az alsó 
homokréteg alatt fekete, kötött öntéstalajra en1lékeztető 
elfedett réteg került elő. Ebben a rétegben is voltak ob
jektumok, de n1egfigyelni csupán az altalajba n1élyedő 
részüket lehetett. Két gödör és háro1n cölöplyuk került 
elő ezen a szinten. Az egyik gödörben néhány edénytöre
déket találtunk, pontos korhatározásuk nen1 lehetséges, 
feltételezésünk szerint népvándorlás koriak lehettek. 

Leheg·ő-dűlő (MOLP 4.): 2008. március 26. és április 
21. között végeztük el a megelőző régészeti feltárást. 
A mintegy 1710 m2-en egy szarmata település 119 
objektumát tártuk fel: 1 építn1ényt, 11 árkot (ebből 
2 karám volt), 46 gödröt, 1 kopolyát, 60 cölöplyukat. 
A félig földbe mélyedő építménynél tüzelés nyomát 
nem találtuk, ugyanakkor a teljes felületen néhány 
centiméter vastag lejárt réteget figyeltünk meg. Az 
építményen belül és kívül is cölöplyukakat rögzítettünk. 
A területen feltárt cölöplyukaknál néhány esetben meg
figyelhető volt, hogy a cölöpöket kihegyezték. A gödrök 
egy része méhkas alakú gabonatároló, másik részük 
hulladéktároló gödör, a nagyobb méretlíek agyagkiter
melő helyek lehettek. Egy gödör esetében feltételezzük, 
hogy kopolya lehetett, inérete mellett ezt erősíti meg 
tölcséresen lefelé szlíkülő fala is. Két árok valószínűleg 
egy karán1 része volt, illetve egy esetben a vízelvezetést 
is feltételezhetjük. Az objektumokra nem volt jelle1nző 

a szarmata településeken megszokott leletbőség, igen 
gyakran üresek voltak, vagy csupán kevés mennyiségű 
durva, kézzel formált házikerámia töredéke került elő 
beló1ük. Néhány esetben került elő finoman iszapolt és 
jól égetett, korongolt szürke kerámia, valamint egy eset
ben terra sigillata utánzatának töredékét is n1egtaláltuk. 

A helyszíni vizsgálatok alapján feltételezzük, hogy , 
a feltárás helyétó1 ENy-ra húzódó dombháton lehetett a 
település központja, míg a tervezett vezeték nyo1nvonala 
csupán a település szélét érintette. , 

Munkatársak: Guttyán Attiláné és Gera Agnes ré-, 
gésztechnikusok, Vida Agnes rajzoló. 

3 10. Pálmonostora határa 
(Bács-Kiskun megye) Sza, N, Á 

, 
SOMOGYVÁRI AGNES 

Csárda-dűlő, Csuri-tanya (MOL P 5.): A gázvezeték új 
nyomvonalán szakfelügyelet mellett végzett humuszolás 
során a falu Ny-i szélén nagy n1ennyiségű, vastag falú, 
durva soványítású, népvándorlás kori cserépanyagot 
gyűjtöttem össze mintegy 80 n1 hosszan. A gépi finon1-
nyesés után 180 m hosszúságban találtunk objektumo
kat. A 2008. július 21. és szeptember 5. között végzett, 
1097 m2-nyi területre kiterjedő feltárás folyamán a 
népvándorlás kori gödrök, árkok és cölöphelyek mellett , 
szarmata és Arpád-kori árkokat is dokumentáltunk. 
A lelónelyen összesen 93 objektumot tártunk fel, közü
lük 1 kopolyakút, 20 gödör, 27 árok/árokrészlet és 44 
cölöphely. Az objektumok n1egoszlása korszak szerint: 
23 a leletanyag alapján biztosan népvándorlás kori, 2 , 
szarn1ata kori, 2 Arpád-kori, 41 leletanyag hiányában 
bizonytalan korú, de a betöltés és elhelyezkedés alap
ján mégis feltehetően népvándorlás kori; valamint 27 
abszolút bizonytalan korú. 

A nyomvonal keskeny volta miatt a telepszerkezet 
nem volt rekonstruálható, n1ég a kerítőárkok pontosabb 
funkciója se1n volt kivehető. A cölöphelyek elhelyezke
désében szabályosságot tapasztaltam, de sajnos az egész 
cölöpszerkezetes építmény nem nyúlt be a feltárható 
területre. 

Csárda-dűlő Dél (MOL P 7.) : A szakfelügyelet mel
lett végzett hun1uszolás során a falu Ny-i szélén kis 
n1ennyiség{í korongolt és kézzel forn1ált edénytöredéket 
is tartalmazó szarmata kori cserépanyagot gyűjtöttem. 
A töredékek inindegyike kizárólag a nyomvonalat ke
resztező földút D-i oldaláról került elő. A terepbejárási 
anyag alapján megindított gépi fino1nnyesés során ezen 
a területen szá1nos, egymással szuperpozícióban lévő , 
kopolyakút és árok került elő. Bár a földúttól E-ra fekvő 
nyo1nvonalszakaszon nem került elő leletanyag, a biz
tonság kedvéért errefelé is kialakítottunk egy szondát, 
n1elyben újabb objektun1ok kerültek napvilágra. Ezen 
a területen az objektun1sűrűség alacsony szintű volt, 
az objektu1nok között főként gödrök és cölöplyukak 
szerepeltek. Az egész lelónely igen gyér leletanyagot 
szolgáltatott, jó néhány - egyébként régészeti korú 
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betöltéssel rendelkező - objektu1nból sen1milyen 
anyag, ill. csak állatcsont került felszínre. A leló'helyen 
összesen 125 telepjelenséget tártunk fel: 5 kopolyakút, 
33 gödör, 33 árok/ árokrészlet és 53 cölöphely. A csakis 
szarmata leletanyagot tartalmazó 14 objektum mellett 
4 népvándorlás kori objektumot regisztráltunk, a töb
bi 107 objektumról leletanyag hiányában csak annyi 
állapíth ató meg, hogy régészeti korú (feltehetően 
népvándorlás kori) volt. 

A kopolyakutakból, illetve az előkerült árkokból 
ítélve a település állattartásra használt részének kis , 
szegmensét tártuk fel a földút D-i oldalán, míg az E-i 
oldalon már a terménytárolásra használt, épületek köze
lében elhelyezkedő gödrökre bukkantunk. A nyomvonal 
keskeny volta miatt pontosabb képet a településszerke
zetró1 nem kaptunk. , 

Lehegő-díilő, Csikós tanyaEszak (MOLP 8.): A szak-
felügyelet során a település határának D-i részén kis 
mennyiségű szarmata kori cserépanyagot gyűjtöttem 
egy apróbb kiemelkedésen. A gépi finomnyesés folya
mán igen gyér eloszlásban kerültek elő objektumok, 
melyek jó része a szántás áldozata lett. A 2008. augusztus 
18. és szeptember 5. között végzett feltárás 66 objektu
mot érintett: 3 házat, 2 feltételezhető épületet, 5 árkot/ 
árokrészletet, 11 gödröt és 45 cölöphelyet. Mivel jórészt 
csak az objektumok alsó ötödét sikerült megfognunk, a 
telepjelenségek közül csak 8 tartalmazott cserépanyagot, 
a többiró1 csak a betöltésük alapján feltételezhető, hogy 
a szarmata népesség hagyatéka. , 

Munkatársak: Vida Agnes rajzoló, G. Hajdrik Gabri-
ella, Kiss Anikó régésztechnikusok, Bodri Máté, Hornyik 
Adrienn, Rákóczi Gergely régészhallgatók. 

311. Perbál, Kukoricadombi-dűlő 
(MRT 7. k. 1 Lt / 9 lh.) 
(Pest megye) U, B, Ró 

MÉSZÁROS MÓNIKA 

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága próbaásatást, 
majd megelőző feltárást és lelet1nentést végzett a 
lelőhelyen (1113/1 hrsz.) 2007 novemberében, 2008 
márciusában és decemberében. A tervezett két épület 
helyét először kutatóárkokkal vizsgáltuk meg. Mikor 
kiderült, hogy a teljes terület alatt régészeti leló'hely 
található, két ütemben, az épületek, n1ajd az utak alatt 
feltártuk az érintett területet. 

A Köbölkúti-patak Ny-i partján neolit, bronzkori és 
római kori leló'helyet tart nyilván a Régészeti Topográfia. 
A felszínen az évek során többször gyűjtöttünk terra 
sigillatákat s római érmeket, sőt egyszer római kőépület 
maradványát is leletmentettük a patak mellett egy pince 
építéskor (2005-ben). Azóta a felső humuszréteget az 
előző tulajdonos kitermelte és eladta, így a próbaásatás 
során derült ki, hogy a régészeti objektumok szinte a 
talajszinten, 5-10 cm mélységben jelentkeznek. Ez tette 
indokolttá, hogy nemcsak az épületek helyén, hanem a 
belső utak s parkoló alatt is feltárást kellett végeznünk. 

Összesen 2170 m 2-t vizsgáltunk ineg, 120 objek
tum került elő. Nagyon kevés neolit (zselízi kultúra) 
leletanyag mellett az objektun1oknak nagy része késő 
bronzkori (halomsíros és urnamezős kultúra), kb. egy
harmada pedig kora római kori volt. Bronzkori objek
tumok az egész területen előfordultak, néha rómaival 
keveredve. A bronzkorhoz nagy agyagnyerő gödrök és 
kisebb-nagyobb tárolóvermek ill. szemétgödrök tartoz
tak. Szép turbántekercses tálak, mészbetétes bögrék s 
nagy tárolóedények kerültek elő. 

A római objektumok kisebb csoportokat alkottak. , 
A feltárt leló'hely ENy-i sarkában egymás mellett két, 
lekerekített sarkú, 2-3 cölöpös lakóház, mellettük 
kisebb gazdasági objektumok, munkagödörrel. A Ny-i 
szélen egymást követték az agyagnyerő gödrök, mély 
tárolóvermek s egy kemence hamusgödörrel. A K-i és 
D-i oldalon csak egy-egy gödör került elő elszórva. Né
melyik gödörben téglatöredék volt, ami mutatja, hogy 
kőépületek is voltak a közelben. A kerámia fó1eg kora 
római. A bennszülött kelta lakosság kerámiája (kézzel 
formált dák füles csésze, plasztikus díszítésű fazekak, 
szürke simított felületű, besimított hullámvonalas nagy 
fazekak, hombárok, S profilú és duzzadt peremű tálak) 
keverednek a római árukkal (sávos festett töredékek és 
barbotin díszes vékonyfalú import edény utánzatai). 
Az egyik házból előkerült dél-galliai sigillata töredék is 
alátámasztja az 1-2.századi keltezést (Flavius-Trajanus 
kor). Egy szórvány „Divus Augustus as" és az ugyancsak 
felszíni szórvány erős profilú, egygon1bos fibulák ugyan
erre az időszakra utalnak. A többi szórvány érem a telep 
késő római életére bizonyíték a Kr. u. 4. században, de 
ez a felső réteg már elpusztult a humusszal együtt. 

Munkatárs: Mali Antal restaurátor. 

312. Pereszteg, Patak utca 8 . 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró 

ÜTTOMÁNYI KATALIN 

A fenti telken (Hrsz.: 1/53) épülő lakóház földn1unkáit 
régészeti szakfelügyeletünk n1ellett végezték. A sáva
lapokat 2008. október 21-én ásták ki. A leendő épület 
egyik belső falának árkában római kori gödröt vágott át 
a gép. Foltja 80 cm n1élyen jelentkezett, 310 cm hosszú 
volt. Betöltése hamus, faszenes volt, kerán1iatöredékek 
és egy peremes tégla töredéke került elő beló1e. A gödör 
alján kb. 5 cm vastag, erősen korn1os réteget figyeltünk 
meg. A gödröt a bolygatatlan, márgás altalajba ásták. 

313. Pécs, Anna utca Lt-6. 
(Baranya megye) Tö 

GABRIELI GABRIELLA 

2008. szeptember 25. és október 13. között próbafeltá-, 
rást végeztünk a telken. Két K-Ny és egy E-D-i irányú 
árkot jelöltünk ki. 

A részben mesterségesen teraszosított terület felső 
rétegei újkoriak, inelyekben több különálló téglabolto-
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zatos pincét találtunk. Ezen pincék egy része tömedékelt 
volt. Eló1<erült eddig ismeretlen pince is, melyet a munka 
biztonságos folytatása érdekében be kellett on1lasztani. 
A pincék elsősorban újkori rétegeket bolygattak. A kul
túrrétegek átlagosan 3-4 m vastagságban következtek a 
szubhumusz felett. A három kutatóárokban nagyjából 
3,5 n1 mélységben 3 régészeti objektumot találtunk, 
feltehetően a török korból. Az 1. objektum sekély mély
ségű, szögletes aljú kiégett gödör, a második egy újkori 
beásás által megbolygatott gödör, a harmadik pedig 
szintén egy gödör betöltésének fekete foltja volt. Egyiket 
sem bontottuk ki. Leletek: középkori és hódoltságkori 
kerámiatöredékek és kályhaszem. 

3 1 Li . Pécs, Ferenciek utcája 1 Li . 
(Baranya megye) Kö 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2008. augusztus 5-én bejelentés nyomán megtekintet
tünk egy középkori pincebeszakadást a telken. Az épület 
Ny-i traktusában, a jelenkori tárolópince padlója alatt 
csőtörés okozta vízbetörés miatt egy üreg keletkezett, , 
mélysége 180 cm. A beszakadástól E-i irányba mint-
egy 6 m hosszan egy laza törmelékekkel feltöltődött , 
pince boltozata volt látható, enyhe E-i irányú lejtéssel. 
A pince főtéje alatt 30-40 cm széles üreg volt. A pince 
anyaga helyi, havihegyi melegvízi tufa. A pince mérete, 
építőanyaga a pécsi középkori pincékre jellen1ző. A kor
meghatározást megerősíti, hogy az újkori pince padlója 
alatt csak 50 cin-re van a tufapince boltozatának teteje. 

Munkatársak: Kárpáti Gábor, Gáti Csilla régészek. 

3 15. Pécs, Irga lmaso k utcája 
(Baranya megye) Kö 

GÁBOR ÜLIVÉR 

A Kossuth téren építendő mélygarázs járulékos beruhá
zásaként az Irgalmasok utcája vonalában közműkiváltást 
végeztek, ahol 2008. május 14. és június 3. között régé
szeti felügyeletet gyakoroltunk. A munka az Irgalmasok 
utcája úttestének K-i felében folyt egy 2,3 n1 széles , 
közműárokban a Kossuth tér ENy-i sarkától a tér DNy-i 
sarkáig. Régészeti jelenségek az árok D-i szakaszán je
lentkeztek. Az árok mélysége elérte az altalajszintet (2 
ma felszíntó1). A felügyelet során összesen 5 régészeti 
jelenséget regisztráltunk. 

A feltárási terület közel van a fallal körülkerített késő 
római Sopianae város K-i városfalához, valamint a közép
kori Pécs területére esik (a D-i városkapu előtti terület). 
Előzetesen római (Kr. u. 2-3. sz.) és középkori település
maradványokra számítottunk. A római kori településhez 
köthető jelenségek nem kerültek elő, csak (szakaszosan) 
római kori rétegek. Két középkori épület kőfalai jelentkez
tek. Mindkettő K-i irányú folytatása a Kossuth téren folyó 
ásatás DNy-i sarkában eló1<erült épületeknek. A Kossuth 
téren megtalált pincelejáró vonalában boltindítást figyel
tünk n1eg. A 4. objektum az épülethez való késóbbi (török 

kori?) hozzáépítés. Jelen állapotban a 2. és 3. objektum 
egymáshoz való viszonya sem egyértelmű, a 2. objektum 
is lehet késóbbi átépítés folyománya. 

3 16. Pécs, Jóka i utca 1 7- 19. 
(Baranya megye) Ró 

TóTH ZSOLT 

2008. május 22-23-án geofizikai felmérést végeztünk 
a fenti telkeken. A telkek alakja miatt négy külön te
rületi egységet mértünk fel ( 680 m 2

) azonos felmérési 
paraméterekkel: 250 MHz-es középfrekvencia, 0,5 m-es 
sávköz, 4 centilnéterenkénti mintavételezés. A felmérést 
Mala Geosystems földradar RAMAC XV11 jelfeldolgozó 
egységgel végeztük. Az alábbi szűrőket alkalmaztuk: 
jelerősítés, konstans jel szűrése, átlagos jelszint szűrése, 
sávszűrés, időadatok mélységi konverziója. A mért szel
vényeket Easy3D programmal dolgoztuk fel, és vízszintes 
metszeteket („időszeleteket") készítettünk az esetleges 
alaprajzi információk megjelenítése céljából. A térképi 
és radarn1érési adatokat térinformatikai rendszerben 
(Quantum GIS) egyesítettük, a feltételezett objektumok 
bejelölésével. A rendelkezésünkre álló térképek alapján a 
terület erősen bolygatott, elsősorban újkori lakóépületek 
és pincék által. Ez igen megnehezítette a jelentkező radar
jelek régészeti szempontú értékelését. Az esetleges római 
kori maradványok mélységét a közeli ásatások alapján 
a 0,5-1,5 m közötti sávban vártuk. A mérési területtó1 , 
E-ra feltárt Jókai utca 13. sz. telken már mintegy 0,6-0,7 
m relatív mélységben mutatkoztak római kori falak, 
míg a területtó1 D-re a Citrom utcában közel 1,2-1,4 m 
mélységben kerültek elő hasonló korú épületalapozások. 
A fenti mélységek által határolt sávban tapasztalható, fal
maradványként értékelhető radarjelek jó része beleillett 
a kataszteri térképen körvonalakkal jelölt épületek rend
szerébe, feltételezhető hogy azok falai és belső közfalai 
jelentek meg. Ez azonban nem zárja ki, hogy ezen újkori 
falak korábbi - közép- vagy római kori alapfalakra épültek 
rá, illetve hogy az azonosítható falak rendszerébe nem 
illeszkedő erősebb anomáliák részlegesen megmaradt, 
valamely régészeti korszakba eső falmaradványok. Az 
ásatások során előkerült római kori maradványok a Jókai 
utca 13-ban is töredékesen mutatkoztak. Mind a Jókai utca 
17„ n1ind pedig a 19. sz. telken volt pince a rendelkezé
sünkre bocsájtott térkép alapján. Mindkét pince bejárati 
része világosan kivehető volt a radargramokon, azonban 
a pincejáratok egyáltalán nem. Ez vagy azt jelenti, hogy 
környezetükkel azonos tulajdonságú anyaggal lettek eltö-
1nedékelve, vagy mélységük kívül esik a radar hatókörén. 

Munkatársak: Sin1on Béla, Szabó Tibor. 

317. Pécs, Nagyárpád 
(Baranya megye) Pa 

BERTÓK GÁBOR 

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2008. szept
ember 1. és november 30. között régészeti feltárást végzett 
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az M60 út B-109 jelű lelónelyén. A feltárt 775 in2 szaka
szon gépi földmunka közben a régészeti objektumoknál 
mélyebb szinten nagyobb méretű állatcsontok kerülteke 
elő szeptember végén. A Pécsi Tudományegyetem Föld
rajzi Intézetének munkatársa, dr. Varga Gábor adjunktus 
megállapította, hogy a leletek n1amuttól származhatnak. 
Tovább figyeltük a helyszínen folyó földmunkát és továb
bi ősmaradványokat gyűjtöttünk. A földtani megfigyelé
sek során kiderült, hogy a 2- 3 m vastagságú lösztakaró 
alatt egy kb. 1 m mély és a teljes útpályát 300 m hosszan 
érintő kavicsos folyóvízi üledék található, amelyben 
szokatlanul nagy mennyiségben állati eredetű csontma
radványok fekszenek, a kavicsos üledék alatt pedig több 
méter vastag tengeri üledéksor található, melyben szintén 
ritka tengeri kagylók és csigák maradványai lelhetó'k. 
A mamutcsontokon kívül több más, a jégkorszak során 
itt élt állat maradványaira leltünk. 

A segítségünkre érkező természettudományos szak
emberek megállapították, hogy 20 és 80 ezer év között 
élt állatok maradványaira bukkantunk. Az azóta eltelt idó' 
során a csontokból és fó1eg nagyon nagy mennyiségben 
eló'került fogakból 10 - 15 féle állatot tudtak azonosítani; 
többek között mamut, lófélék, szarvasfélék, barlangi med
ve és hiéna csontmaradványait is. A leletek egyediségét 
az adja, hogy viszonylag kis területen nagy mennyiségű 
és valószínűleg a teljes faunát felölelő csontmaradványok 
találhatók. Sajnos azonban teljes csontvázat nem sikerült 
egy állatból sem találni, mivel folyóvíz által többszörösen 
áthalmozott és görgetett üledékró1 van szó. 

Több szelvényt nyitottunk az út két oldalán ta
lálható rézsűben, ahol régészeti módszerekkel tártuk 
fel a kavicsréteget, a benne lévő ősmaradványokkal 
együtt. A csontok helyzetébó1 és fekvésébó1 próbáltunk 
következtetéseket levonni a folyó folyási iránya és az 
üledékébó1 az erőózbázisára is. Felmerült olyan véle
kedés is, hogy a folyó egy jégkorszaki vadászó közösség 
csontvermének anyagát ragadta el, ezért átszitáltuk a 
kavicsanyagot, egy pattintott kőpengére emlékeztető 
követ találtunk. Az eló'került csontmaradványok nagyon 
rossz megtartásúak. 

Munkatársak: Gáti Csilla régész, Kisbenedek Tibor 
muzeológus, Katona Lajos geológus (Bakonyi Termé
szettudományi Múzeum), dr. Schweitzer Ferenc (PTE 

/ 

Földrajzi Intézet), dr. Kordos László (Magyar Allami 
Földtani Intézet) . 

318. Pécs, Rákóczi út - Jókai út sarka 
(Baranya megye) Ró 

SIMON BÉLA 

2008. március 25. és április 3. között próbafeltárást vé
geztünk a 18798/5 hrsz. telken. A próbafeltárás a telek 
D-i felén történt 2 n1 széles és 8 in hosszú szelvények
ben, 48 m 2-en. A térszín enyhén lejtett D-i irányban, a 
terület erősen bolygatott volt. A feltárási terület a fallal 
körülkerített késő római Sopianae központi részén, a 
feltételezl1ető fóru1n D-i oldalán terül el. 

Az 5. szelvényben tett megfigyelések, a D-i profil 
alapján négy periódust lehet elkülöníteni a római kor
szakon belül. Római kor előtti réteg nem jelentkezett. 
A terület a Kr. u. 1. sz. utolsó harmadától lakott lehetett. 
A második periódushoz tartozik a döngölt agyagpadló, 
melynek felszíne vörösre átégett. Az efölött jelentkező 
planírréteg felszíne adja meg a harmadik periódus szint
jét. Ez a szakasz valamilyen nagyobb arányú pusztítással 
ért véget, amit faszenes égésréteg és az efölötti téglatör
melék jelez. A három periódus idó'kerete: 1. sz. utolsó 
harmadától Diocletianusig. A negyedik periódus a késő 
római kor. A feltárt háron1 szelvényben egy nagyméretű 
késő római kőépület D-i zárófala jelentkezett, melyet 
kívülró1 három n1éterenként négyzet alaprajzú támpil
lérekkel támasztottak n1eg. Az épületet a Ny-i oldalon 
apszis zárta, ennek indítása esett a feltárt területre. 
A D-i fal minimum 36 in hosszú, K-i vége egyelőre nem 

/ 

ismert, a falvastagság 0,95 m körüli. A fal E-i oldalán 
több helyen megmaradt a vakolat. A pillérek oldal
hossza átlagosan· 0,9x0,9 m , az apszisnál a falvastagság 
0,85 n1. A fal kőzetanyaga mészkő, vegyes falazatú a fal 
építéséhez téglát is felhasználtak, ami a megfigyelhető 
szakaszokon rendszertelenül jelentkezett. Az épületet 
előzetesen bazilikának határoztuk n1eg. 

Munkatárs: Bertók Gábor. 

319. Pilisvörösvár, Sima-dűlő 
(Pest megye) Ró 

TÓTH ZSOLT 

2008. augusztus 4- 5. között mentő feltárást folytatott 
a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat a Pilisvö
rösvár és Csobánka települések között kiépítendő MOL 
gázvezeték nyomvonalának és a területen áthaladó 
feltételezett rón1ai út vonalának találkozási pontjában. 
Az 5x6,5 m nagyságú feltárt területen a várakozásoknak 

/ 

inegfelelően egy ENy-DK irányú római út alapozási ré-
tegei kerültek elő. A területen folytatott mezőgazdasági 
művelésnek köszönhetően a csak foltokban megfogható 
alapozás egy alsó 15 cn1 vastagságú kötőanyag nélküli 
kőrögös rétegből és egy fölötte elhelyezkedő 10-15 cm 
vastagságú n1észhabarcs kötőanyagba rakott kőrögös 
felületbó1 állt. A felső habarcsos réteg felületi egye
netlenségeibó1 következően az út rendelkezhetett egy 
ugyancsak mészhabarcs kötőanyagba rakott kó1apos 
kopóréteggel, amely a bolygatottságnak köszönhetően 
a területen nem volt kimutatható. Az alapozás széleit 
figyelen1be véve az út 5 m széles lehetett, két oldalán 
feltehetó1eg árokkal rendelkezett, de ez a vizsgált felü
leten nem mutatkozott. 

320. Polgár, Bosnyákdomb 
(Hajdú-Bihar megye) U, R, B 

KOVÁCS KATALIN 

2008-ban folytattuk a 2007-ben megkezdett ásatásokat. 
Az előző évben megnyitott központi szelvényünknek 
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csak a D-i, 24 m2-es felületének teljes feltárására nyílt 
alkalon1. A proto tiszapolgári és késő neolitikus ház
omladék alatt vastag, leletanyagban gazdag feltöltési 
réteget találtunk, aminek eltávolítása után mintegy 
20, a középső (A VK) és késő neolitikum időszakába 
tartozó, a szűztalajba mélyedő objektumot bontottunk 
ki. Feltártunk egy középső neolitikus és egy bronzkori 
sírt is, mindkettő melléklet nélküli volt. Az egyik késő 
neolitikus gödör különleges leletanyagot tartalmazott: 
a gödör alján egy felnőtt vázának részletét bontottuk ki, 
fölötte pedig több rétegben összetört edények feküdtek, 
köztük egy plasztikus emberalakokkal díszített amfora. 

Munkatársak: György László régész, Bittner Bettina, 
Eleki Ferenc, Faragó Norbert, Laczi Orsolya, Szilágyi 
Márton egyetemi hallgatók (EL TE BTK Régészettudo
mányi Intézet). 

ANDERS ALEXANDRA - RAczKY PÁL 

321 . Po máz, Bem József utca 4 . 
(MRT 7. k. 23/25 lh. ) 
(Pest megye) Kk 
A fenti telken (555 hrsz.) lakóépület-együttes építését 
kezdte el az önkormányzat 2007-2008 telén. Az épít
kezést, bár nyílvántartott régészeti lelónelyen történt, 
nem jelentették be előre, így mire az utólagos határozat 
megszületett a megelőző feltárás szükségességéró1, 
már nem volt mit feltárni. Az egyik lakóház pincéjét 
már teljes egészében, több méter mélyre kiásták. Itt a 
szakfelügyelet során késő középkori kerámiatöredéke
ket találtunk. A második lakóépületnél csak sávalapot 
ástak fél évvel késóbb, erró1 ugyancsak elfelejtették a 

„ " " . muzeumot ertes1teni. 

322. Pomáz, Szelistye 
(MRT 7. k. 23/9 lh.) 
(Pest megye) Ró, Kk 

ÜTTOMÁNYI KATALIN 

2008 tavaszán és nyarán a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága két beruházáshoz kapcsolódóan végzett 
régészeti szakfelügyeletet és próbaásatást Pomázon, a 
Huszár utcában. Magyarország Régészeti Topográfiája , 
bronzkori, kelta-rón1ai, népvándorlás kori, Arpád-kori 
valamint késő középkori telepet jelölt itt, a Dera-patak 
feletti domboldalon. 

A Huszár u.-Tas u. kereszteződésében épülő áruház 
parkolójában és a közműárkok kialakításánál végzett 
szakfelügyelet során szórvány rón1ai és késő középkori 
kerámia került elő, objektumok nélkül. Az épület alatt 
húzott kutatóárkokban sem kerámia sem objektum nem 
jelentkezett (1689/ 203 hrsz.). Az áruház melletti utat 
(Huszár u.) is szélesítette az önkormányzat, de erró1 a 
múzeun1ot nem értesítették, így nem tudtuk nyomon 
követni az építkezést. 

A Huszár u.-Szent István tér kereszteződésében 
(1689/ 186 hrsz.) lakópark épült fel több ütemben. 

Az első ütem kezdetéró1 2007-ben a múzeum helyett 
tévedésből a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt 
tájékoztatták. A megkeresés nem jutott el a mú zeum
ba, így megelőző feltárás és régészeti szakfelügyelet 
nélkül folyt az építkezés. A második ütem régészeti 
szakfelügyelete során az épületek alatt egy gödör és 
egy árok került elő, bennük késő középkori kerámia és 
egy bronzékszer. 

323. Porrogszentkirá ly hatá ra 
(Somogy megye) L T, Ró, Á 

Ü TTOMÁNYI KATALIN 

2008. március 20-án leletmentést végeztünk Porrog
szentkirályon bejelentés nyomán, a Rigócz-patak mel
letti egykori malom területéró1 származó, 17. századi 
vasbalta ajándékozása ügyében, valamint bejárásokat 
végzetünk a településen. A vasbalta szórványnak te
kinthető. A malomtól DNy-ra hármas földsánc található, 
mely kb. 420 m hosszan húzódik és valamilyen háborús 
eseménnyel hozható összefüggésbe. Nem jártuk be 
a sáncokat, esetleg nem jelenkori, hanem a Somogy 
megyében több helyen fellelhető, ún. Ördög-árok (hon
foglalás kori vagy középkori sánc). 

Bodzásgerezdi-dűlő: A másként Csalányosi-dűlő né-, 
ven ismert területró1 kevés Arpád-kori kerámiatöredéket 
gyűjtöttünk. 

Varga-molnár-dűlő: Kevés késő kelta- kora római , 
kori, több Arpád-kori és sok újkori kerámiatöredéket 
gyűjtöttünk a nagy kiterjedésű lelónelyró1. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 
NÉMETH P ÉTER GERGELY 

324. Pócspetri, Nyírjes-dűlő 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, L T, Sza, N 
2008 februárjában helyi lakos összegyűjtött leletekró1 
tett bejelentést a Jósa András Múzeumba. Március 12-én , 
helyszíni szemlét tartottunk. A lelónely Pócspetritó1 E-ra 
található, az úgynevezett Nyírjes-dűlóben, a Petribó1 
Fehértóra vezető földút közelében, a Mária-kerti (IV /3) 
főfolyás K-i partján. Az É-D-i dombhát D-i felén kiterjedt 
település( ek) nyomai látszódtak. Ezen a területen na
gyobb mennyiségben gyűjtött a bejelentő kőeszközöket 
(kova, obszidián), valamint cserepeket. A dombhátat , 
egy út keresztezi, ettó1 E-ra főfolyáson egy zubogó van, 
szemben ezzel a dombháton ugyancsak folytatódik a 
lelónely. Kiszállásunk idején vetett volt a terület, így 
csak apróbb cseréptöredékeket sikerült gyűjtenünk. 
A bejelentő azonban a Jósa András Múzeumnak aján
dékozta az általa gyűjtött anyagot, amelyben bronzkori 
(Gáva-kultúra), kelta grafitos, szarmata és 8-9. századi 
töredékek vannak. Az út mindkét oldaláról származó 
leletek összekeveredtek, a találó nem különítette el 
azokat egymástól. 

Munkatárs: Bocz Péter. 
ISTV ÁNOVITS ESZTER 
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32 5. Pusztacsó, Benkeháza-major 
// 

(Vas megye) 0, Ró, Kú 
A lel6nely Pusztacsótól D-re és Kőszegpatytól Ny-ra 
található. A 076/ 1-3 hrsz. ingatlanokon 2008. július 
7- 16. között a tervezett sertéstelep építését megelőző 
feltárás első ütemeként próbafeltárást végeztünk, kb. 
1150 m2-en kutattunk. 

A Pusztacsó határában végzett korábbi terepbejá
rások alapján őskori, római kori és középkori település 
előkerülése volt várható. A feltárás során összesen 14 
jelenséget dokumentáltunk, azonban régészeti leleteket 
csak a gépi humuszolás során a talaj felső rétegeib61 
tudtunk gyűjteni, objektumból egy sem származott. 
A leletek nagy része kora újkori és újkori, kisebb része 
római kori volt (fedőgomb és tálperem) és elenyésző 
mennyiségben őskori kerámiatöredéket is találtunk. 

NAGY MARCELLA - FARKAS Cs1LL4 

326. Pusztado bos határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Á, 1 , 
Homok-dűlő (MOL 33. Zh.): Az ENy-DK-i földúttól Ny-ra 
fekszik a lel6nely. 2007. április 17-ei terepjárásunk során 
a cserepeket a dűlőúttól kb. 150 m-re kezdtük gyűjteni. , , 
A dombvonulat EENy-DDK-i irányú. Cserepeket a 
dombvonulat mindkét oldalán gyűjtöttünk. A talaj sárga, 
homokos, a terület dimbes-dombos. A lel6nely kiterje
dését 360x210 m-re becsültük, amelyb61 a vezeték az 
előzetes felmérés alapján kb. 112 m -t érint. A leletek 
őskori (bronzkor?) településre utaltak A lel6nelyet a 
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. április 
15-én adta át. A humuszolás előtti detektoros keresés 
során két bronztöredéket találtunk (az egyik egy veret 
darabja). A humuszolást felügyelet mellett április 3-4-
én végezték. 

Soós-ug·ar és Komlósi szállás (MOL 43. Zh.): A Sós
ugart lezáró fasor két oldalán, sárga homokos vetésben 
regisztráltuk a lel6nelyet, mely azonos a tervezett M3 
autópálya 81 - 82. sz. lel6nelyével. Egyik felén egy kö-, 
zepesen intenzív császárkori és Arpád-kori település, a 
másikon pedig sűrűbb neolit és bronzkori (késői Gáva) 
település volt. Ez utóbbi f61eg egy mélyedést körül
ölelő parton húzódott. A növényzet miatt azonban 
nem lehetett pontosan lehatárolni a lelőhelyeket. 38 

Kiterjedését 480x370 m-re becsültük, amelyb61 a MOL 
vezeték az előzetes felmérés alapján kb. 396 m-t érinthet. , 
A leletek újkőkori, bronzkori, császárkori és Arpád-kori 
településre utaltak. A humuszolás előtti detektoros , 
keresés során vaskést, vasszeget és egy Arpád-kori (II. 
Géza 1141-1162) ezüstdenart találtunk. A területet a 
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. március 
7-én adta át. A hu1nuszolást felügyelet m ellett végezték 

38 JAM Adattár 2002.28-30„ 2006.24.; JAM Régészeti Gyűjtemény 

93.105.1-3„ 93.106.1-4., 95.142.1„ 95.143.1-5., 2006.577.1-8„ 
2006.578.1-24. 

március 25-26-án. Megállapítottuk, hogy a jelentkező 
bizonytalan foltok nem régészeti jelenségek. 

Szó1ősi-dűlő (MOL48. lh.): 2000-ben a Pusztadobos
Papos út bővítését megelőző terepbejárás során, igen 
rossz megfigyelési körülmények között azonosítottuk a 
szántásban a lel6nelyet, amelyik az út mindkét oldalán , 
húzódott. A cserepek Arpád-kori településre utaltak.39 

A lel6nely kiterjedését 430x360 m-re becsültük, amely
b61 a vezeték az előzetes felmérés alapján kb. 140 m-t , 
érinthet. A leletek Arpád-kori településre utaltak. 
A humuszolás előtti detektoros keresés során bronztö
redékeket- köztük egy csat részét-, egy ólomdarabot és , 
egy Arpád-kori denart találtunk. A területet a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. március 17-én adta 
át. A humuszolást felügyelet mellett március 25-27-én 
végeztük. Összesen 5 gödröt és 1 árkot tártunk fel. Az 
objektumoknak csupán az alját sikerült megfognunk, 
bel61ük leletanyag nem került elő. Így a település ko
rát csak a környéken továbbra is nagy mennyiségben , 
gyűjthető leletanyag határozza meg az Arpád-korra. 

Munkatársak: Bacskai István, Bakos János. 
ISTV ÁNOVITS ESZTER 

327. Pusztakovácsi, Kürtöspuszta 
(Somogy megye) Kö 
2008. november 12-26. között régészeti felügyeletet 
láttunk el a Somogyfajsz és Kürtöspuszta közötti ivó
vízvezeték fektetése közben. Régészeti leletek csak a 
kápolna előtti részen kerültek elő, másodlagos helyzetű 
ember-és állatcsontok. Az egykori középkori templom
hoz, ma kápolnához tartotó temetőt feltehet61eg egy 
korábbi útépítés során bolygatták meg. 

Munkatársak: Cserép Tamás és Nyári Zsolt. 
NÉMETH PÉTER GERGELY 

328. Pusztaszer, Csöngelei-oldal II. 
(Csongrád megye) Sza , 
A lel6nely (CSME 2. lh.) a falu Ny-i határában, a Pál-
monostor- Pusztaszer határdűlőúttól 750 m-re DK-re, a 
Dakó-tanya K-i oldalán található. A terepbejárás alapján 
a tervezett gázvezeték nyomvonalát a lel6nely mintegy 
100 n1 hosszan érintette. A megelőző feltárás során , 
azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a lel6nely E-i és a D-i 
irányban is folytatódik. 

A kutatást 2008. március-áprilisban végeztük el. Az , 
E- D-i tengelyű, téglalap alakú szelvény nagysága közel 
1629 m2 volt. A vizsgált területen, közel egyenletes 
elosztásban rajzolódtak ki az objektun1ok foltjai. Csak 
településre utaló jelenségek kerültek elő: 96 objektum, 
melyek döntő többsége (51) különböző méretű és ki
alakítású gödör volt, de árkok (9), valamint cölöp- és 
karólyukak is napvilágra kerültek. Néhány melléklet 

39 JAM Adattár 2000.5. 
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nélküli, sekély jelenséget leszámítva az objektumok 
döntő többsége a szarmata korszakra datálható. 

BALOGH CSILLA 

329. Pusztaszer, Szárnyékha lm i-dűlők II. 
(Csongrád megye) Sza , , 
A lelónely (CSME 6. lh.) a Pusztaszer-Opusztaszer 
közötti határdűlőúttól Ny-ra helyezkedik el, egy ko
rabeli vízállásos területtó1 DK-re, a környezetébó1 alig 
kiemelkedő területen. Az előzetes terepbejárás során a , 
magas vetésben szarmata és Arpád-kori edénytöredé-
kek kerültek elő. A tervezett gázvezeték nyomvonalát 
a kerámialeletek alapján a lelónely mintegy 100 m 
hosszan érintette. 

A megelőző feltárást 2008. március 17-21. között 
végeztük el. A talajműveléssel bolygatott lelónelyen 
24 régészeti korú objektumot találtunk. A feltárt 11 
gödör, 8 árok és 5 cölöplyuk szórtan helyezkedett el a 
szelvényben. Az előkerült leletanyag és az objektumok 
betöltése alapján a lelónely objektumainak többsége a 
szarmata időszakra keltezhető. 

p ALUCH TIBOR 

330. Pusztaszer határa ,,,, 
(Csongrád megye) 0? , Sza, A 
2008 áprilisában megelőző feltárásokat végeztünk a 
MOL gázvezeték nyomvonala által érintett lelónelyeken. , 

Csöngölei-oldal V. (CSME 1. lh.) : A lelónely közvetle-
nül a Pálmonostor és Pusztaszer közötti határdűlőúttól , 
D-re fekszik, Pusztaszer ENy-i határában. Az 1998-ban 
végzett terepbejárás során a lelónelyet a határdűlőúttól 
DK-re lokalizálták, a Kertész-tanya K-i oldalán, kb. 
50 m-re a gázvezeték nyomvonalától. A gázvezeték nyon1-
vonalán frissen végzett terepbejárás során a lelónely , 
korábban lokalizált helyétó1 E-ra, a nyomvonalban is 
kerültek elő felszíni népvándorlás kori leletek. A lelónely , 
E felé átterjed Bács-Kiskun megye területére is. A terve-
zett gázvezeték nyomvonala 120 m hosszan metszette a 
lelónelyet. A kijelölt szelvényt a gépi földmunka során 
tapasztaltak alapján 40 m hosszan D-i irányban tovább 
bővítettük. A humuszréteg egyenletes vastagságú ( 40-60 
cm) volt. Az előkerült településobjektumok homokos és 
löszös-agyagos altalajba n1élyedtek. A 800 m 2 nagyságú 
területen összesen 22 objektumot találtunk, a beló1ük 
előkerült csekély szá1nú szarmata és avar kori leletanyag 
megerősíti a korábbi terepbejárások eredményét. , 

Szárnyékhalmi-dűlő (CSME 5. Zh.): A lelónely a falu , 
D-i határában található, az Opusztaszer-Pusztaszer 
közötti úthoz közel, a Szárnyék-halomtól Ny-ra fekvő 
magasparton. A tervezett gázvezeték nyomvonala 250 m 
hosszan metszette a lelónelyet. A kijelölt szelvényt 
egy használatban lévő dűlőút és egy élő gázvezeték 
keresztezte, ezeknek a vonalát nem kutattuk. A gépi 
földmunka során tapasztaltak alapján 25 m hosszan 
D-i irányban tovább bővítettük a szelvényt. Régészeti 

objektumok még itt is jelentkeztek, de a közelben lévő 
tanya kerítése miatt nem folytattuk tovább a humu
szolást. A humuszréteg váltakozó vastagságú ( 40- 90) , 
cm volt. A szelvény E-i része egy homokdomb, a D-i 
része egy mélyebb fekvésű terület volt, itt az altalaj 
szürke agyagos rétegbe váltott át. A 1375 m 2 nagyságú 
területen összesen 61 objektumot találtunk, a beló1ük 
előkerült csekély számú szarmata és avar kori leletanyag 
megerősíti a korábbi terepbejárások eredményét. , 

Baromjárás XXIX. (CSME 7. Zh.): A lelónely a falu 
DK-i határáb an található; a Sövényháza-Pusztaszer , 
határdűlőúttól 1100 m-re E-ra, a Madari-tanyától 350 m-re , , 
ENy-ra, egy ENy-DK irányú vízfolyás, ma zsombékos, ná-
das terület K-i partján. A tervezett gázvezeték nyomvonala 
200 m hosszan metszette a lelón elyet. A feltárást 80 m 
teljes nyomtáv humuszolásával kezdtük meg, de - miután 
régészeti jelenségek egy szakaszon nem jelentkeztek -
áttértünk a szondázásra. A szondát a nyomvonal Ny-i 
felében egy markolókanál szélességben teljes felületen 
végighúztuk. A nyomvonal D-i részén két sorban, egymás 
után, szabályos közökkel jelentkező cölöpsort észleltünk. 
A nagyobb felületen folyamatosan jelentkező objektumok 
a szó1ő- vagy erdőtelepítés nyomai voltak. Elképzelésün
ket az egész felületen jelentkező mélyszántás nyomai és 
az újkori tetőcserép- és kerámiatöredékek is igazolták. 
A szondázó árokban összesen két objektum jelentkezett. 
A lelónelyen 580 m 2-en 4 objektumot találtunk, kevés 
kézzel formált kerámiatöredék került elő beló1ük. 

Munkatársak: Katona Sándor és Kulcsár Kornél 
régésztechnikusok. 

SósKUTI K ORNÉL 

33 1. Rakamaz, Balázs-ér 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, R, B, Sza, N 
2008. március 26-án helyszíni szemlét végeztünk a város 
Balázs-ér nevű határrészében, melynek során az alábbi 
5, részben új lelónelyet találtuk. 

1. sz. lh. : A Tiszanagyfalu-Rakamaz műúttól K-re , 
mintegy 30 m-re, egy fiatal vegyes gyümölcsöstó1 E-ra , 
50-60 m-re észleltük. A településnyom EK-DNy irány-
ban 200- 220 m hosszan volt megfigyelhető. Leletanya
ga: császárkori cserepek, kovakő nyersanyag. , 

2. sz. lh. : A fentitó1 EK-re, a rakamazi szennyvízü-
lepítő DK-i sarkától 40-50 m-re D-re található. Iránya 
É- D, felszínéró1 néhány jellegtelen újkőkori(?) edény
töredéket gyűjtöttünk. , 

3. sz. lh.: A határrész E-i szélén, az elkerített iparte-, 
rülettel szomszédosan, egy mocsaras-nádas mélyedés E-i 
karéját övezve húzódik. Kevés késő bronzkori kerámiát 
és egy őrlőkő töredékét gyűjtöttük róla. 

4. sz. lh.: Közvetlenül a 38. sz. főúttól Ny-ra terül 
el az elóbb említett teknő és a következő, déli irányban 
fekvő sás borította n1eder között, egy alacsony domb
háton. Szórványos leletanyaga pontosabban meg nem 
határozható újkőkori és rézkori cserepek. A lelónely inár 
korábban ismert volt. 
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5. sz. Zh.: A fennebb leírt nádast és a Sós-tót össze
kötő csatornától közvetlenül K-re, a táblát nagyjából 
K-Ny irányban metsző magasfeszültségű távvezeték , 
vonala mellett E-ra található. Gyér leletanyagát rézkori 
és népvándorlás kori(?) edénydarabok tették ki. 

Munkatárs: Bakos János régésztechnikus. 
PINTYE GÁBOR 

332. Rábahídvég, Molnári úton a luli-dűlő 

(Vas megye) U, Á 
A Szombathely-Hévíz közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszának építését megelőzően régészeti 
feltárást végeztünk. Ennek során a 0266/ 25 helyrajzi 
számú ingatlanon 2008. szeptember 23-30. között, a 
tervezett 62. számú oszlophely építéséhez kapcsolódóan 
kb. 100 m2-t kutattunk meg. A felső humuszos rétegbó1 , 
szórvány Arpád-kori cserepek kerültek elő. A lelóbelyen 
nagy mennyiségű őskori (neolit) kerámiát, egy csiszolt 
kőeszköz töredékét és paticsdarabokat találtunk. A „C» , 
láb helyén, annak E-i felében, a felszíntó140 cm mélyen 
egy majdnem teljesen ép, kisméretű talpgyűrűs tálka 
került elő objektum, gödör nélkül. A feltárás során 
egyetlen, paticsos és enyhén faszenes betöltésű, kb. 50 
cm átmérőjű oszlophelyet találtunk. 

Munkatárs: Isztin Gyula. 
NAGY MARCELLA 

333. Rábapatona, Országúton felül i dűlő II. 
(Győr-Moson-Sopron megye) B 
A 85.sz. út Enese elkerülő szakaszának 8. sz. lelóbelyén 
végeztünk megelőző feltárást. A lelóbely a főút Enesét 
elkerülő szakaszának bevezető részére tervezett első 
csomópontnál, a Rábapatonára leágazó bekötőúttal , 
szemben, a főút E-i oldalán található. A feltárásra kije-
lölt 22 137 n12 felületen szeptember 6. és november 30. 
között átlagosan 60-70 cm vastag, fekete humuszréteg 
alatt jelentkezett a 239 régészeti objektum. 

A kora bronzkor időszakába tartozó leletek a teljes 
kutatott felületen előkerültek. Az altalajon jellegzetes 
talajelszíneződésekkel jelentkező munkagödröket, sza
bályos kerek vermeket, valamint házak helyét jelző 
oszlopgödröket tártunk fel, a betöltődésekbó1 bronzkori 
fazekak töredékeit, állatcsontokat, kagylót, kőeszközö
ket gyűjtöttünk. Egy 20 m belső átmérőjű, 1,5 m széles 
szabályos körárok talán egy szétszántott halomsír ma
radványa lehet. , 

A feltárás E-i felében egy több száz inéter hosszan 
kirajzolódó árokrendszer került elő. A széles és n1ély 
árok egy téglalap alakú területet határolt, melynek 2 
oldala és a 3. oldal egy része vált ismertté, valamint egy 
oszlophelyekbó1 álló kis építmény alaprajza kapcsolódott 
hozzá. Az árkok datálását megnehezíti, hogy betöltődé
sükben csak a korábbi őskori megtelepedés leletanyagát 
találtuk, az általuk bezárt terület - ahol esetleg további 
építésnyomok lehetnek - pedig már a feltárási területen 

kívülre esett. Az árokrendszer sajátosságai, valamint a 
mindössze attól 100 m-re, az Enese elkerülő 7. leló11e
lyen előkerült kora római kori leletanyag alapján felté
telezhető, hogy a római korban létesült. 

A jelenlegi főúttal majdnem párhuzamosan fut egy 
másik, ugyancsak átlagosan 3 m széles, aljában 3 külön 
csatornában tovább mélyülő árok, melyet a kijelölt 
feltárási felületen végig tudtunk dokumentálni. A mai 
főút egykori nyomvonalán futó országutat szegélyező 
vízelvezető árok lehetett, készítésére vonatkozó köze
lebbi datáló leletanyagot nem találtunk benne. 

33Lt. Ráckeresztúr, Malontai út mellett 
(Fejér megye) LT, Á 

EGRY ILDIKÓ 

A 2003. június 6-án légi fényképezéssel azonosított, s a 
2006. áprilisi terepbejárás alapján kelta korinak meghatá
rozott település területén 2008. október 16. és november 
6. között négyzethálós leletgyűjtést, magnetométeres 
geofizikai felmérést és szondázó ásatást folytattunk. 
A kutatást az OTKA NK 68824-es pályázat támogatta. 

Bár a leletanyag feldolgozása még folyamatban van, 
elmondható, hogy a felszíni adatok ellenőrzése nem 
volt hiábavaló, hiszen amíg a viszonylag nagyméretű 
(6,5x4m-es) földbe mélyített épület leletanyaga kelta 
volt, addig a vele lényegében azonos(!) tájolású, kisebb , 
veren1házból feltárt kevés kerámia az Arpád-korra kel-
tezte az objektumot. További óvatosságra int a felvételek 
értelmezésével kapcsolatban, hogy egy, a fotók révén te
lepülési gödörként is interpretálható objektum az ásatás 
alapján rágcsáló-emlős fészkének bizonyult, amelyhez 
hasonlók a 2008 őszén búzával bevetett területen sokfelé 
megfigyelhetők voltak. 

Munkatársak: Rupnik László, Szöllősi Szilvia, Holl 
Balázs, Puszta Sándor, Tankó Károly és Timár Lőrinc. 

Az ásatáson részt vettek Halmi Eszter, Horváth Tamás 
és Mali Péter régészhallgatók (ELTE-BTK Régészettu
dományi Intézet). 

CZAJLIK ZOLTÁN 

335. Rátót, Kőbokor-dűlő ,,, 
(Vas megye) 0 , Kö 
2008. március 6-án helyszíni szemlét végeztünk a lelóbe
lyen. A művelés alatt álló mezőgazdasági tábla a vasúti 
töltés D-i oldalán található, egy hajdani vasúti őrház 
közelében. A 8. sz. főútról a vasúton át idevezet egy 
d{ílőút. Ettó1 K-re és a Rátóti-patak között van a lelóbely. 

A környezetébó1 20-30 cm-es relatív n1agassággal 
emelkedik ki egy felszín, amelynek talaja is humuszosabb. 
Erró1 gy{íjthetó'k az edénytöredékek. Kiterjedése kb. 280 , , 
111(K-Ny)x100 m (E-D) ; esetleg a vasúti töltéstó1 E-ra is 
folytatódhat. A leletek az őskor és a középkor időszakából 
szárn1aznak. Szétszántott objektun1okat ne1n láttunk. 

Munkatársak: Kelbert Krisztina, Vámos Gábor. 
ILON GÁBOR 
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336. Regöly, Alsómajsapuszta 
(Tolna megye) Kö 
Majsa falu helyét Torma István már 1961-ben loka
lizálta. Miklós Zsuzsa 2004-ben a levegó'ből fotózta a 
templomot, amelynek ekkor alaprajza és körítőfala 
is látszott, az épületre meró1egesen pedig egy másik, 
vélhetőleg annál késó'bbi épület is kirajzolódott.40 

2008. április 15-én a Koppány menti dombhát tetején, 
poros felszínen, kb. 20x30 m-es területen rengeteg 
kő és főleg tégla, valamint embercsont formájában 
jelentkezett a templom helye. Három helyen falakra 
utaló, kiszántott habarcsos törmelék mutatkozott, 
egy helyütt szokatlanul nagyméretű, lapos téglákat is 
találtam. A faluhely a Koppánnyal párhuzamosan kb. 
500 m hosszan fut. 

337. Rinyakovácsi, Kenderföld 
(Somogy megye) Kö 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2008. február 28-án terepbejárást végzetünk a jelenlegi 
temetó'ben és környékén. A temető területén Gratianus 
császár érméje került elő, míg a jelenlegi település 
előzményeit a helyi hagyomány a temető környékén, a 
Kenderföld nevű határrészbe helyezi (Somogy Megye 
Földrajzi Nevei 549. old. 176/44.) . A temető területén 
kisebb körülárkolt domb található, valószínűleg a temp
lom helye. Ettó1 D-re sánc látható, de lehet, hogy ez nem , 
régészeti jelenség. A temetőt61 E-ra nagy kiterjedésű 
középkori települést lokalizáltunk. Sok kerámiatöredék 
mellett vasolvasztásra utaló olvadékot, állatcsontot , 
találtunk. A lelóbely E-i részén egy árok futott, ett61 , 
E-ra kukorica volt, ezt nem jártuk be. A domborzati 
viszonyok alapján a lelóbely csak eddig az árokig tart. 
A temetőt61 D-re, a településre vezető n1űúttól D-re a 
lelóbely folytatódik, szintén nagy területen található 
meg. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 
NÉMETH PÉTER GERGELY 

338. Sajókaza, Papszer „ 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) O 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múzeumi Igazga
tóság 2008. július 7-8. között régészeti megfigyelést 
végzett a műemlék református templon1 K-i szom
szédságában. A terület az egykori mezőváros központi 
magjába esik, jó adottságú, D-i kitettségű, emberi 
n1egtelepedésre alkalmas helyszín . A régi épület 
bontását követően kiszedték a tervezett épület alapját, , 
két párhuzan1os E-D-i és egy rövidebb K- Ny-i árkot. 
A régészeti inegfigyelést ezen alapárkokban végez-

40 MIKLÓS Zs.: Légi régészeti kutatások 2.004-ben. ln: Régészeti 
kutatások Magyarországon - Archaeological Invetigations in 
Hungary 2.004. Budapest, 2.005. 150. 

tük. Mindössze egy őskori kiégett oldalfalú gödröt 
találtunk. 

Munkatársak: Gál-Mlakár Viktor, Nagy Zoltán ása
tási technikusok. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

339. Sajónémeti, Vár-hegy 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
A Vár-hegy (hrsz.: 0104/ 6) a Sajó és a Hangony-patak 
találkozásánál, völgyelágazásban emelkedő markáns ge
rinc. A vár a gerincen sarkantyúállásban helyezkedik el, 
a gerinc három oldalra igen meredeken lejt, K-i irányban 
egy vékony nyúlvánnyal csatlakozik a nálánál magasabb, 
de szélesebb hegyháthoz. Jelenleg a vár rét-legelő; a 
re1nek kilátású várhegyró1 ma is teljesen be lehet látni 
a Sajó-Rima és a Hangony völgyét. Az erődítmény két 
egységb61 áll, egy nagyobb motte(?) típusú központi 
várhegyb61, melyhez három háromszög alakú elővédmű 
tartozik, köztük ma is impozáns méretű sáncárokkal. 
A központi várn1agtól 100 m -re Ny-ra egy kevésbé 
feltűnő, de hasonló alakú kerek elővédmű áll, erodált 
árokkal és sánccal. Az elővédmű feladata feltehetó1eg a 
vár eló1 kitakart Ny-i meredek rész belátása volt. 

2008. december 16-án és 22-én készítettük el a vár 
n1ikrodomborzati felmérését. Ennek során SOKKIA lé
zeres mérőállomással 737 mért pontot vettünk fel. Az 
objektumban összesen 11 941 m 2-t mértünk fel - a 
markáns terepi elemekkel bíró vármag és elővédek terü
letén átlagban 2x2 n1éterenként vettünk fel pontokat; a 
külső, váron kívüli terep felmérésénél ennél ritkábban. 
A mikrodomborzati elemek alapján egy 13-14. századra 
jellemző nemesi várral számolhatunk. Markáns méretei 
és formája (10 in-es meredek kiemelkedés) felteszik a 
kérést, hogy nem egy mottéról van-e szó? A várat három 
oldalról őrző háromszög alakú elővédművek kuriózum
nak számítanak, formájuk alapján gyanús, hogy késó'bbi, 
15. századi rendszerek. Ugyancsak efelé mutat a Ny-i 
előretolt elővédmű, mely analógiák alapján (Zagyvafő) 
szintén 15. századi eredetű lehet. 

A mikrogeodéziai felmérést követően, 2008 de
cen1berében Bucsi Szabó László geofizikus vezetésével 
különböző módszerek felhasználásával elkészítette a 
vár geofizikai fehnérését. Ennek során geoelektromos, 
talajradaros és talajmágneses vizsgálatokkal a teljes 
központi várn1agot felmérték. 

Munkatársak: Nagy Zoltán régésztechnikus, Luby 
Viktor és Simon József egyeten1i hallgatók. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

3Li0. Sajószentpéter, Kápolnai út alja 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
A iniskolci Hern1an Ottó Múzeum 2008 szeptember 
3-án végezte a Sajószentpéterr61 Sajókápolnára ve
zető út DK-i oldalán, a jelenlegi legszélső utcával, a 
Baross Gábor úttal párhuzamosan elhelyezkedő telek 
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(Hrsz.: 2952) helyszíni szemléjét. A területe 32 043 m 2
. 

Régészeti jelenségeket, vagy régészeti leleteket az árok
ban nem találtunk. 

Az ingatlannal DNy-ról közvetlenül szomszédos 
területet is bejártuk. A sajókápolnai úthoz közel eső 
dombos részen elszórtan késő középkori kerámiatö
redékeket gy{íjtöttünk, ami alapján a 2952 hrsz.-re is 
átnyúló nagyobb kiterjedésű késő középkori települést 
feltételezünk a területen. Valószínűleg a dombvonu-, 
lat hosszirányával megegyezően EK-DNy-i irányú, a 
felszíni nyon1ok alapján legalább 480 m hosszúságú és 
100-150 m szélességű lehet. 

CSENGERI PIROSKA 

3Li 1. Salgótarján, Bevásárlóközpont 
~ 

(Nógrád megye) B, Ró, A 
A részletes tanulmányt lásd a kötet 5. oldalán! 

VADAY ANDREA - SZABÓ ANTAL 

3Li2. Sárszentlőrinc, Csetény 
(Tolna megye) Kö 
A Miklós Zsuzsa által azonosított templomos falu he
lyén 2008. február 28-án rövid szemlét végeztem a Sió 
feletti meredek domb tetején. A templom helyét én is 
a do1nbtető K felé lejtő peremén figyeltem meg, ahol 
kevés téglatöredéket és néhány embercsontot találtam. 
A megfigyelési körülmények miatt a falu teljes területét 
nem jártan1 be. 

3Li3. Sárvár, Tilos-erdő 
(Vas megye) Ró 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2008 szeptemberétó1 régészeti felügyelet n1ellett foly
tatódtak a Sárvárt elkerülő 88. sz. út kivitelezési mun
kálatai (0+200-3+712 km-szelvény között). Az érintett 
terület K- Ny-i irányban húzódott, a régi vasúti töltés és , 
a Tilos-erdő ENy-i sarka között, mintegy 820 m hosszú-
ságban 60 n1 szélességben. Keletró1 nyugat felé haladva 
a nyomvonal mintegy 550 n1-én régészeti jelenség, 
objektum nem került elő és nem sérült. A fennmaradó 
270- 280 n1-es szakaszon (egy a nyon1vonalat keresztező 
, 
E-D irányú d(ílőúttól Ny-ra, közvetlenül a Tilos-erdő 
mellett, előkerült a szakirodalomból jól ismert Savaria
Bassiana között futó római út egy szakasza. 

Az út pontosan K-Ny irányban húzódott. Előkerü-, 
lési pontja a megépítendő elkerülő út tengelyétó1 E-ra 
található. Irányának isn1eretében azonosítható volt az 
első (a dűlőúttól K-re húzódó) n1integy 550 in-es szakasz 
egy részén is. Ezen a részen földmunkák nem érintették, 
ezért nem lehetett lokalizálni. A tervezett nyomvonal 
D-i oldalán szervizútként n1eghagyott köves-kavicsos 
töltésnek viszont n1egfeleltethető egy szakasza, illetve 
az ettó1 D-re végzett vegetációirtás helyén is láthatók 
voltak kavicsozásának részletei . Ezzel a szakasszal 

együtt kb. 500 m hosszan rekonstruálható volt a római 
út nyomvonala. 

Szerkezetét, technológiáját összesen négy, a nyon1-
vonalra meró1egesen nyitott kutatóárokkal vizsgáltuk 
K-ró1 Ny felé haladva. Az árkok feltárását kézi földmun-, 
kával végeztük. Az első kutatóárokban a római út E-i 
felét és az azt határoló árok egy részét sikerült feltárni és 
felmérni . Az út D-i oldalát nem kutattuk. A 9 m széles, 
rossz megtartású kavicsos, enyhén bogárhátú útboltozat 
alsó, bolygatatlan 10 cm-ét sikerült dokumentálnunk. , 
Ugyanakkor 30 n1 hosszan feltártuk az utat E feló1 hatá-
roló, teknő alakú, 20 cm mélységben megmaradt árkot. 
A második árokban az éppen ellentétes, D-i oldalon , 
lévő árkot sikerült feltárnunk, míg az E-i oldalon ez itt 
hiányzott. Az útboltozatot kb. 10 m szélességben tudtuk 
megfigyelni és dokumentálni. A 30- 40 cm vastagságú 
kavicsrétegnek csak az alsó 8-10 cm-e volt bolygatatlan, 
a felső része a talajművelés miatt nagyon rossz állapot
ban került elő. A harmadik árokban az egykori utat 
határoló árkok egyáltalán nem voltak megfigyelhetők 
és az útboltozat szélei (10 m) is csak nagyon halványan 
váltak el annak szétszántott részeitó1. A negyedik, 
Ny-i árokban már csak nagyon rosszul volt látható a 
talajművelés során teljesen széthúzott kavicsozás, az 
útboltozat itt inár nem látszódott. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Isztin Gyula, 
Csimazia Tamás. 

3Lili . Sátorhely, Újistálló-puszta 
(Baranya megye) R, LT, N 

ANDERKÓ KRISZTIÁN 

2008. június 10-27. valamint július 28. és augusztus 15. 
között n1egelőző feltárásokat végeztünk az 56. sz. főút 
57+060-57+500 km-szelvénye közé eső lelónelyen, mely 
a főút rekonstrukcióját kísérő régészeti szakfelügyelet 
során került elő. Az adott szakaszon magassági kor
rekcióra kerül sor. A területen terelőút kialakításakor 
figyeltünk fel a felszínen jelentkező nagy mennyiségű 
leletre (kerán1ia, üvegkarperec töredéke) . A környező 
területet bejárva egyértelművé vált, hogy a lelónely 
jelentős n1éretű és feltételezhető, hogy a jelenlegi 56. 
sz. főút alatt is folytatódik. A feltárás két szakaszban 
történt, először a terelőút helyét tártuk fel, majd a má
sodik szakaszban a főút magasságkorrekció által érintett 
részét és a tengelyterhelés mérónely alatti területet. 

A lelónely egy nagyméret(í kelta település, an1ely 
megélte a római hódítás időszakát. Középső és D-i ré
szén klasszikus telepjelenségek n1utatkoztak. Különböző 
méretű négyszögletes, földbe mélyített, tapasztott falú 
házak között nagy mennyiségű tárológödröt, néhány 
sütőken1encét és egy osztott tűzterű edényégető ke
mencét találtunk A kemencék és a házak száma nőtt 
a K-i, második szakaszban feltárt részen. E1nlítésre 
n1éltó különbség n1ég, hogy a K-i területen a házakat 
erőteljesen len1élyítették, sokszor 0,8-1,2 n1 mélyre is, és 
több járószintet is n1egfigyeltünk. Ezenkívül egy széles, 
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n1ély, többszörösen inegújított árok futott keresztül D-i , 
felében, an1ely késó'bb elfordult K felé. A terület E-i felét 
fó1eg árkok tagolták, amelyek között nagy mennyiségű 
cölöplyuk található, egykori cölöpszerkezetes építmé
nyek nyomai. Ezt a részt K felé egy paliszádkerítés zárta 
le. Ettől K-re egy sávban hirtelen erőteljesen inélyült az 
altalaj, több n1éter vastag humusz halmozódott fel rajta, 
itt csak kutatósávot húztunk, de régészeti jelenség nem 
mutatkozott. , 

A terület EK-i részén az árkok között néhány sekély 
ház és külső kemence munkagödörrel került elő. A ke
mencék többsége földbe vájt, hőszigetelő rétegüket gyak
ran sűrűn kirakták kerámiával vagy kővel. Ezenkívül 
az egyik árokra ráásva egy Ny-K tájolású népvándorlás 
kori sírt tártunk fel, melléklete vaskés, vascsat és egy kis 
fazék volt. A középső résznél találtunk egy bizonytalan 
korú, késó'bbi jelenségek kialakításakor erősen feldúlt 
sírt, amelyben néhány rossz megtartású vázcsont- és 
egy koponyatöredék volt. 

A leletanyag nagy része a terület D-i felében került 
elő. Kevés állatcsont, nagy mennyiségű kerámia, be
húzott peremű tálak, hombárok, mély tálak töredékei, 
grafitos anyagú seprűdíszes edénytöredékek. Néhány 
objektumban a kelta kerámia mellett finoman iszapolt, 
néha festett római edények töredékei is n1egjelentek, 
D felé haladva egyre nagyobb szá1nban. Ezenkívül 
orsógombok, agyagnehezékek, csiszolt csonttárgyak, 
köztük egy geo1netrikus n1intával díszített zabla, né
hány vastöredék, vasfibula, üveg karperecek töredékei 
kerültek elő. 

A lelónely középső részén néhány rézkori, a ba
deni kultúrához köthető gödröt tártunk fel, kevés állat
csonttal, csiszolt csonteszközökkel, sok durva és finom 
kerámiatöredékkel, egyikben egy emberi koponyával. 
Az egyik gödörben egy nagyméretű tárolóedényt és 12 
díszített tálat helyeztek el egymásra haln1ozva. 

Összesen 533 objektumot tártunk fel, 240 gödröt 
(ebbó1 227 kelta, 13 rézkori), 51 kelta árkot, 185 kelta 
cölöplyukat, 36 kelta házat, 15 kelta sütőkemencét, 2 
kelta t(ízhelyet, 1 kelta edényégető kemencét, 1 kutat, 
1 népvándorlás kori és 1 bizonytalan korú sírt. 

3Li 5. Sávoly, Kerekeskúti-dűlő 
(Somogy megye) Ró 

V 01csEK VANDA 

2008. nove1nber 4-12. között szondázó ásatást vé
geztünk Sávoly déli részén: 988 m 2-en, 14 régészeti 
objektumot tártunk fel, melyek elszórtan jelentkeztek. 
Három objektum tartaln1azott régészeti leletet. Ezekbó1 
a sekély gödöraljakból római kori kerán1iatöredékek, 
nagyon sok állatcsont, kevés vassalak, kő- és téglatöredék 
került elő. A rón1ai gödrök közelében több, lelet nélküli 
cölöplyukat tártunk fel, ezek feltételesen a rón1ai kori 
telephez tartoznak. 

Munkatársak: Balla Krisztián, Cserép Tamás. 
NÉMETH PÉTER GERGEL y 

3Li6. Sávoly, Keringtetési-tábla 
(Somogy megye) Kk 
2008. szeptember 11-én helyszíni szemlét tartottunk 
a tervezett logisztikai központ területén, n1elynek D-i 
részén júliusban n1ár tartottunk terepbejárást, amikor 
is egy középkori lelónelyet találtunk. Mivel akkor csak a , 
terület D-i részét tudtuk bejárni, E-i irányú kiterjedését 
nem tudtuk megállapítani. Az őszi bejárás alkalmával 
késő középkori (13-15. századi) krámiát találtunk. A két 
bejárás együttes eredménye kirajzolta a lelónely teljes 
kiterjedését. 

Munkatársak: Honti Szilvia, Németh Péter régészek, 
Cserép Tamás, Ambrus Edit technikusok. 

3Li7. Sávoly határa 
(Somogy megye) B, Ró, Kö 

MOLNÁR ISTVÁN 

2008 augusztusában és szeptemberében több alkalom
mal is terepbejárást végeztünk a tervezett MotoGp 
pálya területén. 

Belterület D-i része: A 6. sz. lelónely D-i, illetve Ny-i 
kiterjedését pontosítottuk. 

Kerekeskúti-dűlő: A Sávoly és Szőkedencs közötti 
főúttól K-re nyíló bekötőúttól D-re lévő területen, a 
Kerekeskúti-dűló'ben kezdtük a bejárást. Több elszórt 
római és középkori kerámiatöredéket találtunk. A bejárt , 
területtó1 D-re és E-ra kukorica volt vetve, csak egy kisebb 
sávot tudtunk bejárni. Egy kis tarlón hagyott, de ezt a 
sávot feltárcsázott területen csak egy római peremtöre
déket és egy kérdéses korú megmunkált követ találtunk. 

Kerekestói-dűlő: A Basaréti-dűlő területén, egy kis 
belvizes tó közelében 1973-ban egy kis kiégett falú, lelet 
nélküli vern1et találtak. Szeptemberben a megfigyelési 
viszonyok itt is igen rosszak voltak, ennek ellenére 
sikerült néhány őskori és rón1ai kori kerámiatöredéket 
találni. 

Malorn-árok partja 3.: A tervezett létesítmény terü
letének DNy-i részét, a Basaréti-dűló'ben lévő lelónelyet 
néztük meg. A n1egfigyelés körülményei igen rosszak, 
terepbejárásra alkalmatlanok voltak. Az általunk talált 
néhány - őskori, késő bronzkori - kerá1nia igazolta a 3. 
leló11ely korábban ismert kiterjedését. 

Sziget: Sávolyhoz közel, a faluból D-i irányban , 
kivezető bekötőúttól K-re, a Basaréti-dűlő E-i részén a 
Malom-árokig (a parti részen emelkedő don1bot már 
Szigetnek nevezik) egy nagyobb területen korábban a 
Sziget nevií lelónelyet azonosították. A bejárt területen , 
a lelónely E-ra és D-re is folytatódik, ahol azonban ne1n 
tudtunk terepbejárást végezni. Megállapítottuk, hogy 
a római és őskori cserepek a don1bháton, egyenletesen 
elszórva terülnek el, a középkori cserepek egy területen 
s(írűsödtek. Szepten1berben be tudtuk járni és be tudtuk 
határolni a lelónely É-i szélét. 

Munkatársak: Honti Szilvia, Németh Péter régészek, 
Cserép Tan1ás, A1nbrus Edit technikusok. 

MOLNÁR ISTVÁN 
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3Li8. Sokorópátka, Harangozó-hegy 
(Győr-Moson-Sopron megye) B? , V? , Kö 
A részletes tanulmányt lásd a kötet 91 . oldalán! 

MOLNÁR ATTILA 

3Li9. Solym ár, vár 
(Pest megye) Kö 
A vár 2005 óta zajló ásatását 2008-ban két helyen foly-, 
tattuk. Egyrészt a K-en állt torony E-i és D-i oldalán az 
EL TE Régészettudományi Intézete Magyar Középkori , 
és Kora Ujkori Régészeti Tanszéke tanásatása keretében 
tovább vizsgáltuk a rétegviszonyokat és az egykori külső 
várfal vonalát, másrészt D-i és Ny-i fala helyreállításának 
előkészítésére folytattuk a palotaépülethez kapcsolódó 
ún. nagy- vagy m élypince feltárását. , 

A torony illetve az attól E-ra húzódó belső osztófal 
mellett nyitott kutatóárkokban és szelvényekben főként 
a leletanyag tanúsága szerint (Zsigmond-kori kályha
csempe-töredékek) a 15. sz. középső harmadában ide
hordott, sárga, homokköves, néhol agyagos, többrétegű 
feltöltést elemeztük. A rétegek néhol meredeken estek , 
Ny-ról K felé, ami arra utal, hogy EK-en lehetett a 14. 
sz. végén emelt vár egyik legalacsonyabb pontja. Meg
szakadásuk vonala jól kirajzolta a 18. századtól elbontott 
várfal belső síkját, bár ez utóbbi a vizsgált terület középső 
részén még továbbra sem egyértelmű. Valószínű ugyan
akkor, hogy a fal kitermelésekor itt a belső, középkori 
rétegek is jelentősen pusztultak. A korábbi felszínt illet
ve a várépítés rétegsorait csak néhány ponton értük el, , 
ugyanakkor E-on építési rétegeket is megfigyelhettük az 
1541 után elpusztult erősség életének utolsó szakaszából. , 

A nagy- vagy mélypincében elbontottuk az E-i 
részen még meghagyott betöltés 1 m széles D-i sávját. 
Ennek során K-en a vastag pusztulási illetve betöltődési 
rétegbó1 egy Mátyás-emblémás majolika padlótégla, a 
vékony Ny-i faszenes és homokos-agyagos rétegekből 
pedig jelentős, a 16. sz. első felére tehető kerámia- és 
fémanyag került elő. Ezután két, egymáshoz kap
csolódó kutatóblokkot nyitottunk a Ny-i fala előtt 
és egy további kisebb szelvényt mélyítettünk a DK-i 
sarokban. Célunk egyrészt a Ny-i falsík meghatáro
zása, másrészt a D-i falban kialakított két bevilágító
nyílás alsó záródásának tisztázása volt. A Ny-i falról 
egyértelműen megállapíthattuk, hogy az közvetlenül 
megépítése után kidó1t, középső része az omlás idején 
még nedves habarcs késó'bbi kiszáradása miatt szinte 
szétbonthatatlanul összecementeződött szabálytalan 
falazattö1nbként jelentkezett az említett rétegsor alatt, 
így a falsíknak csak az indulása volt meghatározható a , 
két falsarokban. Ujjáépítésére tehát nem is vállalkoztak, 
ugyanakkor azt is megállapíthattuk, hogy 1nár az omlás 
előtt 1negkezdték a hosszfalakban kihagyott fészkekben 
a tervezett K-Ny-i irányú, téglából rakott dongabolto
zat építését. Miután felhagytak a pince 1negépítésével, 
annak gödre részben a vár pusztulásakor, részben azt 
követően töltődött fel. Nem kizárt azonban, hogy a D-i 

fal középső része előtt egy 1 m-es sávban késó'bb ráástak 
a boltvállra, talán az ide beépített téglák kitermelése 
céljából, mindenesetre az utóbbiakból csak a beásással 
nem érintett DNy-i sarokban maradt meg két sor. Az 
építkezés félbemaradásával magyarázható, hogy a 
két bevilágítóablak belső, pincetér feló1i falazata sem 
készült el, az ugyanis a már meg nem épült boltozatra 
támaszkodott volna. A két, felfelé egyenletesen szűkülő 
káva és a pincetér felé rézsűvel záruló hátfal alsó része 
ugyancsak téglából készült, legalábbis ez tételezhető 
fel a jobb állapotban megmaradt Ny-i oldalon tett 
megfigyeléseink alapján. 

Munkatársak: Giber Mihály régész, Phd-hallgató; 
Bakonyi Regina, Baráth Anita Carmen, Bognár Katalin, 
Czidor Dániel, Csoltkó Emese, Fodor Péter, Gregor Ist
ván, Groma Katalin, Harsányi Richrád, Hullám Dénes, 
Iszmailovszki Gábor, Kiss Laura, Koller Bea, László 
Emese, Miletics Edina, Nagy László, Nagy Szabolcs, 
Rákóczi Gergely, Sömjéni Anikó, Sugár József, Szabó 
Annamária, Szórádi Zsófia, Varga Emese, Vargha Mária, 
Zay Orsolya régészhallgatók. 

3 50 . Somogyudvarhely, Kétnyári-mező 
(Somogy megye) Á, Kk 

FELD ISTVÁN 

2008. június 12-én terepbejárást tartottunk öntöző
rendszer kiépítését megelőzően a külterületi 0133/4 és 
0133/ 5 hrsz. telkeken. A területtó1 DDK-re a Kétnyá
ri-mező (Somogyudvarhely 4. sz.) régészeti lelónely , 
található. A terület E-i részén mindössze 3 kerámiatö-
redéket találtunk. A terület DNy-i része volt gabonával 
fedett, DK-en egy viszonylag kisebb területen 8 db késő , 
Arpád-kori, késő középkori kerámia töredéket találtunk. , 
A telept61 E-ra egy gyümölcsös található, sen1 ez sem a 
D-re lévő művelt terület ne1n volt bejárható. 

A inost regisztrált lelónely, Kétnyári-mező II.: a te
repbejárás tapasztalatai alapján feltételezhetjük, hogy 
összeér a Kétnyári-mező nevű lelőhellyel. A kettőt 
csak körülbelül 350 m, nem bejárható terület választja 
el egymástól, koruk is megegyezik. A viszonylag kevés 
kerámiatöredék alapján viszont feltételezhetjük, hogy 
a lelónelynek csak egy külső, kevésbé intenzív sávja éri 
el a tervezett beruházás területétét. 

Munkatárs: Cserép Tamás technikus. 
MOLNÁR ISTVÁN 

351 . Sonkád határa „ ~ 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0, B, V, Sza, A, Kk 
2008. február 21- 26. között a Jósa András Múzeum 
munkatársai terepbejárást végeztek a község teljes 
közigazgatási területén egy tervezett területrendezés 
munkálatait n1egelőzően . Ennek során az alábbi új 
lelónelyeket találtuk. 

9. sz. Zh.: A Cseh-tag Ny-i részén vaskori kerámia
anyag került elő viszonylag nagy területen. 
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10. sz. Zh.: A Piskáros-csatornától K-re mintegy 
200 m-re indul. Felszínéró1 jelentős mennyiségű késő 
bronzkori cserepet, némi obszidiánpattintékot, örlőkő

töredéket és fenó'követ gyűjtöttünk. 
11. sz. Zh.: A kispaládi úttól D-re hozzávetó1egesen 

420 m-re, a Bérlet-táblát egy szakaszon nagyjából átló-, 
san telepített fasortól közvetlenül E-ra azonosítottuk. 
Leletanyaga: bronzkori és császárkori edénytöredékek. 

12. sz. Zh.: A leló'helyet a Túr gátjával párhuzamosan 
futó, majd derékszögben megtörő Teleki-csatorna vágja , 
ketté. Az EK-DNy-i irányú, nagy kiterjedésű település 
a gáttól alig 70-80 m-re indul, míg KDK-ró1 egy kisebb 
csatorna határolja. Császárkori leletanyagából kiemel
kedik egy pecsételt, beregsurányi műhelybó1 származó 
tál oldaltöredéke. 

13. sz. Zh. : A 11. sz. leló'hellyell egy sávban, attól kb. „ 
140 m-re Ny-ra húzódik, az említett fasortól D-re. Oskori , 
és Arpád-kori cserépanyag jelezte. 

14. sz. Zh.: A Túr töltésétó1 Ny-ra 50, a folyón átívelő 

hídtól DD Ny-ra mintegy 300, a falut keresztező műúttól 
szintén 300 m-re kezdődik. Leletanyaga: császárkori(?), 
középkori és újkori kerámia. , , , 

15. sz. lh.: E-ról és Ny-ról az egykori Uj Elet Tsz 
létesítményeivel szomszédos 50 ill. 100 m -re, míg 
D-ről közvetlenül egy kisebb csatorna magaspartja sze-, 
gélyezi. A szántásból Arpád-kori és újkori cserepeket 
gyűjtöttünk. 

16. sz. lh.: A Nagy Száraz nevű határrész Ny-i felé
ben, a települést kerítő kertektó1 csekély távolságra K-re 
fekszik. A településró1 DD Ny-ra kivezető, a nyaralók felé , 
vezető műúttól 80 m-re EK-re, a kertek alatt futó és D 
felé a következő dűlőút között található. Leletanyaga , 
császárkori, Arpád-kori, késő középkori és újkori kerá-
miából tevődik össze. 

17. sz. Zh.: Ugyanebben a határrészben a 16. leló'hely-, 
tó1 EK-re nagyjából 300 m-re, a templomtoronnyal egy , 
vonalban húzódik. Felszínén Arpád-kori, és késő közép-
kori fazekak oldaltöredékei mutatkoztak. 

18. sz. lh.: Ugyanebben a határrészb en található, 
Ny-i szélét metszi az említett délebbi földút, míg a K-i 
oldalától alig 20-30 m-re húzódik a nagyfeszültséglí 
távvezeték. Kevés jellegtelen őskori , császárkori(?) és 
újkori edénytöredéket találtunk a jórészt szántatlan 
földön. , 

19. sz. lh.: Sonkádi tanyától D-re, egy E-D irány(1 
dombháton szórványosan császárkori kerámiát találtunk. 

Munkatársak: Scholtz Róbert, Lukácsné Nagy Már
ta, Lukács József régészek; Kiss László rajzoló; Németh 
Andrea adatrögzítő. 

352. Sopron, Bánfalvi út 51 . 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró 

PINTYE GÁBOR 

2008. április 14-én helyszíni szemlét végeztünk a tel
ken. A lakóház alatt a pinceszinten épített objektu1n 
található, mely római kori vízvezetéknek bizonyult. 

A Paur Iván által 1875-ben rajzolt metszettel41 teljes 
egyezést mutat. A tulajdonos kb. 30 évvel ezelőtt talált 
rá a vezetékre, házát úgy építette meg, hogy az épségben 
maradjon. A pincelépcsőt felnyithatóan alakította ki, itt 
megbontotta a vízvezeték tetejét alkotó téglákat, így be 
lehet bújni az építménybe. Kb. 15 m hosszú szakaszon 
a telek szélességében bejárható. Alja peremes téglából 
kiképzett, fala kóbó1 épült, tetejét háztető formában 
egymásnak döntött peremes téglák alkotják, ezek fölött 
még kőfalazat van, ami kívülró1 boltozatszerű lezárást 
eredményezett. A peremes téglák csúcsa a kert jelenlegi , 
szintjétó1 93 cm mélyen van. Iránya DNy-EK. A tulaj-
donos elmondása szerint a vízvezeték kitisztításakor 
tárgyi leletek nem kerültek elő. A szomszédos telkeken is 
megtalálták a vízvezeték folytatását; volt, aki betemette, 
más belevezette a szennyvizet vagy szétszedte. 

353. Sopron, Marbesatz 
(Győr-Moson-Sopron megye) 1 

GABRIELI GABRIELLA 

2008. június 30-án telefonos bejelentés érkezett arról, 
hogy Fertőrákos és Balf között a szó1ó'kbe vezető föld
úton kerámiatöredékeket mosott ki a kavicsos útból 
a felhőszakadás. A földút a Hausesatz és a Marbesatz 
között húzódik. A bejelentő pontos leírása alapján a 
helyet a július 2-i helyszíni szemlén megtaláltuk. A töre
dékek kb. 100 m-en át követhetők voltak az úton; három 
edényhez tartoztak, ezekbó1 kettő szinte teljesen összeál
lítható. Csontmaradványokat is találtunk, medencelapát 
töredékét és hosszúcsontok darabjait. A sír minden 
bizonnyal a vízmosás felső szélén volt, ettó1 lefelé vitte 
a töredékeket a víz. Nem lehetett mélyen, kb. 50-60 cm 
méységben mosta ki az utat az áradat. A 19. században a 
Marbesatz-dűlóben már találtak egy kelta sírt, helye ma 
már pontosabban nem meghatározható. Nováki Gyula 
1964-ben szintén bejelentés alapján egy kora vaskori sírt 
azonosított a közelben. Ez a leló'hely a présház közelében 
volt, tehát a dűlő ellenkező végében. Amennyiben ezek 
a jelenségek összefüggenek, itt egy hosszú ideig fennálló, 
nagy kiterjedésű temető feltételezhető. 

GABRIELI GABRIELLA 

35Li. Sopron , Potzmann-dű lő II. 
( Győr-Moson-Sopron megye) B, Ró 
2008. szeptember 24. és november 11. között megelőző 
régészeti feltárást végeztünk Sopron K-i határában, 
a 84. sz. elkerülő út, a városba bevezető Győri út és 
az lkva-patak által határolt terület D-i részén (Hrsz.: 
15671 / 6). A telket szinte teljes egészében feltártuk 
(9525 n12), mely enyhén a patak felé lejt. A késóbbiek 
során több helyen felfedeztük a patak egykori áradásaira 

41 Pócz K.: Közművek a római kori Magyarországon. Budapest, 
1980. 65. 
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utaló talajváltásokat a felületen. Összesen 255 régészeti 
jelenséget azonosítottunk, melyek túlnyomó többsége a 
későbronzkori urnamezős kultúra időszakának települé
séhez, néhányuk pedig a római korhoz, feltételezhetően 
a már részben megismert villagazdasághoz köthető. 

A késő bronzkori településjelenségek az egész fe
lületen szórtan helyezkedtek el, az agyagkitermelő, 
illetve hulladékgödrök, kisebb árokszakaszok, valamint 
a földfelszínre épített házhelyekre, esetlegesen elkerítő 
falra utaló cölöphelyek alkotta egységen belül a hely
színi megfigyelések alapján egyelőre nem állapítható 
meg pontos rendszer. Rendkívül gazdag leletanyagukat 
a korszakra jellemző kerámiatöredékek alkotják, nagy 
számban kerültek elő mind házi, mind vadászott állatok 
csontjai, továbbá a mindennapi tevékenységek eszközei 
(feltűnően sok gúla alakú agyagnehezék, orsógombok 
és karikák). Fémtárgy mindössze 1 bronz töredék volt. 

A római időszakot egy félig földbe mélyített ház , 
és feltételezhetően egy DNy-EK irányú, egyes részein 
erősen bolygatott kövezett útként meghatározható sáv 
jelezte. Elképzelhető, hogy ez az út egykor a korábban 
feltárt villaépületekhez vezetett. A ház közel szabályos 
téglalap alakú, K- Ny tájolású, két rövidebb oldalán 
3-3, egymással szemben elhelyezkedő oszlophellyel. 
Egészen csekély mennyiségű leletanyagot találtunk 
(néhány jellegtelen kerámia töredéket és állatcsontot). 
A felület D-i felét leginkább egy árokrendszer határozta 
meg, mely fó1eg a DNy-i részben koncentrálódott, de 
egyik eleme K-Ny irányban a teljes területen átfutott. 
Datálása az erősen vegyes összetételű anyag miatt nem 
egyértelmű. A feltárás bebizonyította: a Potzmann
dűlő területén eddig ismert két lelónely összefügg, 
tulajdonképpen egyetlen hatalmas kiterjedésű lelóne
lyet alkot. 

355. Sorkifalud határa 
(Vas megye) U, B, V, Ró, Á 

P OLGÁR PÉTER 

A Szombathely-Hévíz közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszának építését megelőzően régészeti 
feltárást végeztünk a település több pontján. 

Rétútra-dűlő: 2008. november 4-én a tervezett 42. 
oszlophely építéséhez kapcsolódóan 56 n12-t kutat
tunk (Hrsz.: 0160/ 2). A szakfelügyelet során nagyobb 
mennyiségű kerámiatöredék került elő, de azok régészeti 
jelenséghez nem kapcsolódtak. Az altalaj kb. 80 cm 
mélyen jelentkezett, felette vastag agyagos réteg és igen 
vékony hun1uszos réteg volt. A gépi hun1uszolás után 
n1egtisztított teljes felületen sem tudtunk objektumot 
azonosítani. A szórvány cserepek nagy része őskori 
(neolitikum, vaskor), néhány darab római kori (terra 

, 
sigillata töredék), valamint egy kis százaléka az Arpád-
kor időszakát képviseli. 

Taródháza tsz-major: 2008. november 4-7. között a 
tervezett 44. oszlophely építéséhez kapcsolódóan 64 m 2-t 
kutattunk (Hrsz.: 0263/1). A szakfelügyelet alatt az egyik 

láb h elyén két objektum foltja került elő, tetején őskori, 
durva kavicsos soványítású kerámialeletekkel. A gépi 
humuszolás után az oszlophely két lábát érintően sötét 
elszíneződésekként jelentkeztek a régészeti jelenségek, 
nem egyérteln1ű körvonalakkal. Sikerült tisztázni a 
jelenségek széleit és kapcsolatait. Végül 3 objektumot 
találtunk, mindegyike őskori, a késő bronzkori halomsí
ros kultúra emlékei. Az egyik objektum valószínűleg 
temetkezés lehetett, de benne - a rengeteg és változatos 
formákat mutató kerámiaedény és markáns faszénréteg 
mellett - csak minimális mennyiségű kalcinátumot 
találtunk. A 3. objektumból szintén gazdag leletanyag 
származott, melynek jelentőségét a betöltésébó1 előke

rült apró bronzdarabok és bronzsalakdarabkák tovább 
erősítik. 

Munkatárs: Isztin Gyula. 
NAGY MARCELLA 

356. Sóly, református templom 
(Veszprém megye) Á 
A templom 2008 őszén végzett megelőző régészeti 
feltárása a padlófelújítási munkákhoz kapcsolódott. 
A ron1án kori műemlék templom felújítása évek óta 
folyik. A templommal hozható összefüggésbe az 1009-re 
datált írott forrásban szereplő sólyi kápolna említése. 

A teljes felületű feltárás során a ma álló templomot 
megelőző és a felépítését követő objektumokat azonosí
tottunk. A templomot a leletanyag alapján a 13. századra 
datálhatjuk. 

A templomnál korábbi kőfalmaradványt és alapár-, 
kokat találtunk a templomhajó E-i felében, míg a temp-
lomhajó D-i felében és a szentélyben egy kőréteget és 
abba ásott kisgyer1neksírokat tártunk fel. A szórványos , 
leletanyag egy része kora Arpád-kori. 

A már álló templomba - egy kivételével a temp
lomhajóba - ásott 14 sírt tártunk fel , közülük egy kettős 
felnőttsír, a többi gyermek vagy fiatal korú. 

Azonosítottuk az Iparművészeti Múzeun1ban őrzőt 
1724-es festett fakarzat oszlopainak eddig ismeretlen he
lyét és egy azt megelőző újkori fakarzat támaszhelyeit is. 

Munkatársak: Kiss Róbert régésztechnikus, János 
Judit, Bakonyi Regina régészhallgatók, Csajka Ferenc. 

357. Sóly, re formátus templomtól délre 
(Veszprém megye) Á, Kú , ú 

RÁCZ MIKLÓS 

A te1nplom közvetlen szomszédságában lévő telek hosz
sztengelyében jelöltük ki első ku tatóárkunkat 40 m hosz
szan és 2 m szélességben. A kutatóárok Ny-i felében több , 
falmaradványra bukkantunk. Egy nagyjából E-D irányú 
többosztatú ház bontakozott ki. A falakat szabálytalan 
alakú mészkó'bó1, erősen meszes, homokkal, murvával 
kevert habarcsba rakták. A falak vastagsága 80-90 cm. 
A falrakás módja kissé elnagyolt, nem törekedtek töké
letesen egyenes falsík kialakítására. A D-i helyiségben 
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4-5 m2-es felületen agyaggal tapasztott járószintet 
találtunk, azon sok kisebb-nagyobb égett faszéndarab 
feküdt, az agyagpadló több helyen rózsaszínűre égett. 
A padlószint alatt a falalapozás mindössze 25-30 cm 
volt, a ház falai szinte közvetlenül a felszínen álltak. Az 
épület D-i helyisége 5,1 m hosszú 4,9 m széles, nagy-, 
jából négyzet alaprajzú, az E-i helyiség 5 m hosszú 4,8 , , 
m széles. Az E-i helyiség E-i falán több helyen kisebb-
nagyobb foltokban megtaláltuk a szoba belső vakolatát. , 
Az elpusztult épület E-i falát beleépítették a templom 
kerítésébe. A késóbbi felfalazás jól elválik a ház falától. 
Azt nem tudjuk, hogy a ház hány osztatú volt, mi csak 
két helyiséget tárhattunk fel. 

Az épülethez K-r61 csatlakozott egy kisebb helyiség, , 
melynek belmérete 3,3x4,2 m. Itt a helyiség ENy-i sarká-
ban átégett agyagfelületet találtunk, mely valószínűleg 
tűzhely nyoma. Talán ez az épületrész volt a konyha. , 
Ennek a kiugró épületrésznek az E-i falához csatlakozott 
egy apszisszerűen kiugró építmény, melyet az épület 
többi falánál jóval mélyebbre alapoztak. Míg a ház 
falainak alapozási mélysége nem érte el a 30 cm-t, itt 
az 1 m-t is meghaladta. Ennek az apszisszerű résznek a 
K-i falán jóval a járószint alatt kis ablakot alakítottak ki. 
Az apszisszerűen kiugró épületrész belmérete 1x0,8 m, 
belsejében feltűnően sok kerámia töredéket találtunk. Az , 
épület Ny-i fala előtt 4,8 m hosszan újabb E-D irányú , 
falrészletre bukkantunk. Ugy vélem, ez a falrészlet nem 
tartozik a házhoz, annál korábbi lehet. A falrakás módja 
és a kötőanyag is eltérő a főépületnél alkalmazott építési 
módtól. Ez a falszakasz mintegy 4 m-t D-i irányba tartott, 
majd K-nek fordult, ahol a nagy épület Ny-i fala átvágta 
és már az épület belsejében sen1 folytatódott. A ház K-i 
oldalán a konyha K-i falához késóob hozzátoldottak , 
egy újabb helyiséget, n1elynek E-i fala nem esett szelvé-
nyünkbe. A ház és a késóbbi hozzátoldás jól elvált. Ezt 
a falat sem alapozták 40 cm-nél mélyebbre. E helyiség 
funkciójára semmi sem utalt. 

A ház D-i falához tartozott még egy nyitott helyiség, 
melynek falcsonkjait részben sikerült feltárni, illetve a 
kiszedett falak nyomait tudtuk azonosítani. Ez 3,5-4 m 
hosszú, szélessége megegyezik a ház szélességével, vagy
is 4,8 m. Funkcióra gazdasági épület lehetett, terményt, 
esetleg gazdasági eszközöket tartottak itt. Az épület D-i 
helyiségének K-i fala és a konyha(?) D-i fala által bezárt 
szegletben átégett agyagalapozású kemencét találtunk. 
Ezt a külső kemencét (,,nyári kemence») fél tetővel véd
ték az esőt61. A tetőt tartó cölöpök helyét megtaláltuk. 
A féltető három helyen volt alátámasztva, szabályos 
négyszögű teret lefedve. A ház D-i és Ny-i oldalán nagy 
felületen szorosan egymás mellé az agyagos talajba 
döngölve öklön1nyi méretű, illetve annál kisebb kavicso
kat bontottunk ki. Véleményem szerint egy kikövezett 
udvarra bukkantunk. Ezen a területen (a D-i és a Ny-i 
oldalon) igen sok volt az omladékból szárn1azó kő is. 

A ház az előkerült leletanyag alapján a 17. szá
zadban épülhetett. A ház alatt a barnás színlí agyagos , 
altalajban több Arpád-kori gödröt, cölöplyukat találtunk, 

, 
melyek nyilván az Arpád-kori Sóly emlékei. A ház 
maradványaitól K-re a valamikori patakmeder felé ré
gészeti objektumok már nem kerültek elő. Biztonsággal 
kijelenthetjük, hogy a templom körül nincs temető, amit 
egyébként a természeti körülmények is indokolnak. 

P INTÉR LÁSZLÓ 

3 58. Szabadegyháza, Fehérvári-ú ti-fe l ső-dűlő 

(Fejér megye) Á 
2008 decemberében a 62. sz. főút tervezett burkolat
megerősítését megelőzően terepbejárást végeztünk az 
út három szakaszán, Dunaújváros, Rácalmás, Perkáta 
és Szabadegyháza külterületén. Összesen kb. 11 km 
hosszúságban bejártuk a nyomvonalszakaszok (0+000-
1+800,3+055-11+528,17+600-18+606 km-szelvények) 
mindkét oldalát. 

A nyomvonal legnagyobb részt régészetileg érdek
telen területen, a vízfolyásoktól távol halad, csak egy 
helyen találtuk régészeti lelónely nyomát. 

Szabadegyháza és Perkáta külterületi határán, egy , 
kisebb domb K-i oldalán egy kisebb Arpád-kori telep 
nyomait azonosítottuk. Az út mindkét oldalán kis terüle-, 
ten szórványosan 5-6 Arpád-kori töredéket gyűjtöttünk, 
közte egy cserépbogrács peremtöredékét. 

359. Szabadegyháza, Halom-dűlő 
(Fejér megye) Á 

STIBRÁNYI MÁTÉ 

2008 októberében terepbejárást végeztünk a 62. sz. 
főút és a pusztaszabolcsi vasútvonal különszintlí vasúti 
keresztezése nyomvonalán. A vasút és a jelenlegi 62. sz. , 
út kereszteződését61 DK-re, egy enyhén EK felé lejtő , 
domboldalon egy kb. 170x100 m kiterjedésű Arpád-kori 
telepnyomot azonosítottunk (Halom-dűlő). Vastagha
lom-puszta mellett is található ismert lelónely, 1964-
ben kerültek elő római kori leletek, ennek pontos helye 
azonban nem ismert. A leletek előkerülését Horváth 
György szabadegyházai tanár jelentette be a székesfe
hérvári múzeumnak, sajnos ezt a 1negfigyelést nem kö
vette szakember helyszíni látogatása, tehát nem sikerült 
pontosabban lokalizálni a lelónelyet. Elhelyezkedésér61 
csak annyit tudunk, hogy az „a Székesfehérvár-Budapest 
műút Ny-i oldalán található, a Halom-puszta melletti 
legelőn„. A Vastaghalom-puszta és a műút közötti te
rületszakaszon keresztülhalad a nyomvonal, tehát itt 
nagy valószínűséggel keresztezi az itteni lelónelyet. 
A terepbejárás során ez a terület a műút mindkét oldalán 
gabonavetéssel fedett volt, nem tudtuk kutatni. 

STIBRÁNYI MÁTÉ 

360. Szakály határa „ 
(Tolna megye) O 
2008. április 11-én két lel611elyen végeztem terepbe-
., , 
1arast. 
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, 
Kistava-puszta: Szakály ENy-i határában, Kistava-

puszta és a Pankai-ér mellékága közti száraz szántásban 
síírűn találtam őskori leleteket, egészen a dombtetőig. 

Kistava-dűlő: A mellékág Ny-i felén emelkedő me
redek domb kerítéssel körbevett részén a poros vetés 
DK-i sarkában őskori cserepeket láttam. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

361. Szakoly, Balkányi ÁG-tő i délre 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á 
2007. március 26-i terepjárásunk során a Balkány-Or-, 
dastelep műút K-i oldalánál fekvő E-D-i kiterjedésű, 
alacsony homokdombon néhány kerámiatöredéket , , 
gyűjtöttünk, melyek a dombocska EEK-i részén sűrű-
södtek. A MOL 8. jelű lelónely kiterjedését 240x190 
m-re becsültük, amelybó1 a vezeték az előzetes felmérés , 
alapján kb. 237 m-t érint. A leletek Arpád-kori telepü-
lésre utaltak. 

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. 
március 17-én adta át a lelőhelyet. Bacskai István 
elvégezte a humuszolás előtti detektoros keresést, 
amelynek során bronz- és vastöredékeket, valamint egy 
ólombullát találtunk, amelyek azonban valószínűleg 
recensek. A munka során kova- és obszidiánszilán
kokat gyűjtött. A humuszolást Bocz Péter felügyelete 
mellett április 14-16-án végeztük, 3-4 objektum foltját 
figyeltük meg. 

l STVÁNOVITS ESZTER 

362. Szakoly határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, A, Á , 
MOL 9. lh. (Vadász-kert ENy-i rész 1.): A 2007. évi terep-, 
járás során előzetesen Arpád-kori településnyomokat 
regisztráltunk a területen. Fémdetektorral elóbb 7, majd , 
további 9 Arpád-kori érmet találtunk. Ugyanakkor 2008-
ban a vezetékfektetést megelőző feltárás során min
dössze két, lelet nélküli árokszakaszt dokumentáltunk, 
tehát feltehetó1eg a település szélét érintette az ásatás. 

MOL 12. lh. (Pap-rét DK-i része): A terepbejárás , 
során előzetesen őskori (bronzkor?), szarmata és Arpád-
kori településnyomokat regisztráltunk a területen, a 
feltárás azonban csak részben igazolta a várt eredménye
ket. 2008. május 13-28. között 62 objektumot tártunk 
fel, melybó1 23 a késő bronzkorra (1 ház, 13 gödör, 1 
gödörbokor, 6 árok és 1 sütőkemence), 11 a késő avar
korra (2 ház, 4 gödör, 2 árok, 1 karám, 1 sütőkemence 
és 1 cölöplyuk) keltezhető. 21 jelenség (1ház,9 gödör, 8 
árok, 1 karám, és 2 cölöplyuk) ne1n tartalmazott régésze
ti leletet, így ezek kora nem határozható meg biztosan. 
A földmunkák alkalmával rengeteg vízicsiga vázat és 
foltokban vasas, löszrögös talajokat fogtunk meg, an1i 
erős nyírvíz tevékenységre utal. 

Munkatársak: Bocz Péter régésztechnikus, Kiss 
László, Tóbiás Gábor rajzolók. 

PINTYE GÁBOR 

363. Szakoly határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) R, Sza 
Terepbejárás során 2007-ben a MOL-gázvezeték , 
nyomvonalán a Gelsei (8. sz.) főfolyás partján E-D-i 
kiterjedésű homokhát északi csücskében szórványo
san gyűjtöttünk cserepeket. A lelónelyet (MOL 13.) , 
a homokhát közepén és EK-i részén K-Ny-i irányban , 
fekvő szántóföldön találtuk. DK és E feló1 szántóföldek, , 
nyugaton egy ENy-DK-i irányú homokút határolta. 
A lelónely nincsen messze attól a ponttól, ahol a Gel
sei főfolyás a Kállai főfolyásba torkollik. Talaja kötött 
szürke. Kiterjedését 510x200 m-re becsültük. A leletek , 
őskori és népvándorlás vagy Arpád-kori településre 
utaltak. 

2008-ban a vezetékfektetést megelőző feltárás során 
74 objektumot tártunk fel, melyek a lelónely D-i felén 
sűrűsödtek, de a terület itt igen erősen lekopott. Az 
objektumok nagyon sekélyek voltak, gyér leletanyaggal. , 
Eszaknyugat felé haladva emelkedik a domb, itt csá-
szárkori és késő rézkori (Baden) objektumokat - főként 

gödröket - dokumentáltunk, valamint három császárkori 
házat. Utóbbiak közül kettő kemencés volt. 

A császárkori anyagnak két fázisa különíthető el: az 
egyik házba egy szarmata sírt ástak bele. Összesen hat 
kirabolt szarmata sír került elő. Ennek ellenére gazdag 
n1ellékletekkel rendelkeztek: bronzfibulák, bronz karpe
rec, ezüstpénz, ezüst torques és két edény. Két sír volt 
gyöngyös, az egyikben közel 700 darabot találtunk. Az 
egyik sírt körárok övezte, melyet a rézkori járószintbe 
ástak bele. , 

A szelvény ENy-i végén ismét sekély objektumokat 
tártunk föl gyér leletanyaggal, köztük három császár kor
ra keltezhető gödör, illetve kemence. 

L. NAGY MÁRTA 

36Lf. Szalatnak határa „ 
(Baranya megye) O 
2008. április 4-én több lelónelyen végeztem terepbe-
., , 
Jarast. , 

Almás: 1961-ben Reuter Camillo az Ag-Alsómo-
csolád-Szalatnak hármashatárnál, a halastó gátjának 
építésekor nyitott anyagnyerő gödörben »tégla épületa
lapozást" figyelt meg, amelyet templomromnak tartott. 
A ma is meglevő két gödör falában mindössze néhány 
őskori töredéket találtam. 

Altkirchperih (Öregtemplom): Szalatnaktól DNy
ra, a vasút legnagyobb kanyarjának DK-i részén több, 
egymással szomszédos dűlőnév is utal egy elpusztult 
templomra. A kutatható területeket bejárva sen1miféle 
régészeti leletet nem találtam. 

Kéthely-Kirch Wald: 1961-ben Reuter Camillo kö
zépkori templon1ot azonosított a szalatnaki határ DNy-i 
részén fekvő Kéthely-dűlő Altekirche nevű dombján. 
Az erdős, bozótos területen nen1 sikerült a lelőhely 

,,, . ;' ,,, 
u J raazonos1 tasa. 

K. NÉMETH ANDRÁS 
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365. Szatymaz, Csongrádi- tanya 
(Csongrád megye) Sza, Kú , 1 
A lelóbely (CSMD 3. lh.) a Vársföld-Algyőközötti MOL 
gázszállító vezeték Szatymaz-Algyő közötti szakaszán, , 
Szatymaz település E-i határában található, a Forráskút 
felé tartó műúttól DNy-ra 300 m-re. Itt a Csongrádi
tanyától D-re, közepesen intenzív újkori, népvándorlás , 
kori valamint Arpád-kori településnyomokat regisztrál-
tak a korábbi terepbejárások során. A terepi m egfigyelé
sekre építve 2008. március 27. és április 1. között 150 m 
hosszan és 5 m szélességben kutattuk meg a lelőhelyet. 

A 750 m 2-es felületen a gépi humuszolás után 8 ob
jektum került elő, 5 árok és 3 gödör, melyek a szelvény , 
D-i és E-i harmadában sűrűsödtek. Az árkok - amelyek 
közül kettő biztosan újkori - mind párhuzamosan ha-, 
ladtak, és EK-DNy-i irányban keresztezték az ásatási 
szelvényt. Az előkerült gödrök sekélyek, nem mélyed
tek le a homok alatt található fekete szubhumuszba. 
Közülük egyet újkorinak, egyet pedig szarmata korinak 
határozhattunk meg a beló1e előkerült kerámia alapján. 
A többi gödör és árok kora leletanyag hiányában isme
retlen maradt. 

A leletek a Móra Ferenc Múzeum régészeti gyűj te

ményébe kerültek. 
Munkatársak: Benedek András, Nagy Norbert. 

PóPITY DÁNIEL 

366. Szatymaz, Külső-Szatymaz, 83 . és 8Li. lh. 
(Csongrád megye) B, Sza, Á 
Próbafeltárást végeztünk a 0265/ 23-24. hrsz. telkeken, 
melynek célja a bányatelek területén nyilvántartott 
régészeti lelónelyek lehatárolása volt. 

A területen 16 kutatóárkot húztunk, amelyek össz
területe 1071,3 m2 volt, összesen 51 régészeti objektu1n , 
került elő. Közülük 3 későbronzkori gödör, 4 Arpád-kori 
árokrészlet volt, a többi egy késő szarmata (Kr. u. 3-4. 
sz.) telephez tartozott, amelyek között árkok, gödrök és 
egy félig földbe mélyített ház is volt. A kutatóárkokban 
eló1<erült objektun1ok elhelyezkedése alapján a terület , 
ENy-i része (Szatymaz 83. lh.) a legintenzívebb, itt sűrűn 
jelentkeztek a telepobjektumok. A kutatás során megfi-, 
gyelt talajrétegek alapján a terület EK-i negyedében nen1 
zárható ki, hogy kétrétegű lelónellyel van dolgunk. Itt a 
felső humuszos homokréteg alatt egy elfedett talajréteg 
húzódik, s alatta, az altalajban került elő egy bronzkori 
gödör. Eddigi tapasztalatink szerint a hasonló rétegvi
szonyoknál az eltakart talajrétegben is van lelőhely. 

BALOGH CSILLA 

367. Szatymaz, Novák-tanya (CSMD 31. lh.) 
(Csongrád megye) Sza. Kú 
2008. október 27-én leletmentő feltárást végeztünk 
Szatymaz D-i határában, az épülő MOL gázszállító , 
vezeték nyo1n vonalában. A Novák-tanya EK-i oldalán 
haladó nyom vonalszakaszon a régészeti felü gyelet során 

régészeti korú objektumokat figyeltünk meg. A terepbe
járás során pár darab szarmata kerámia került elő innen. , 

A mintegy 25-30 m hosszú szakasz ENy-i végét 
egy földút, DK-i végét a csőfektetők árka határolta. Egy , 
árok került elő a terület úthoz közeli, Eny-i harn1adá-
ban, mely a kerámia alapján kora újkorinak tarható. 
A terület DK-i végének többszöri nyesése ellenére 
objektumok foltjai nem rajzolódtak ki, annak ellenére, 
hogy a nyesésbó1 vegyesen kora újkori és szarmata korú 
kerán1ia került elő. A rétegtani viszonyok tisztázása, 
vala1nint az esetlegesen elfedett beásások felkutatása 
céljából 2, egyenként 80 cn1 széles kutatószondát nyi
tottunk a szelvényre keresztben, egymástól 5 m-re a 
legtöbb kerámiát produkáló szakaszon. Ezek 50-60 cm 
mélyen mélyedtek a barna homokba. Beásások nyomát 
nem tudtuk m egfigyelni. Pár szarmata kerámia csak a 
2. szonda legfelső részébó1 került elő. A kutatóárkok 
ásása mellett tovább végeztük a terület nyesését. Se1n 
a nyesés, sem a szondák nem hoztak felszínre régészeti 
korú jelenséget. 

PóPITY D ÁNIEL 

368. Szatymaz, Papdi-tanya (CSMD 30. lh.) 
(Csongrád megye) 1 , 
A lelónely Szatymaztól E-ra, Papdi Jánosné tanyájától 
D-re található. Az első objektumokra utaló nyomok a 
régészeti felügyelet során, a gázcső fektetését megelőző 

humuszolás közben kerültek elő. A 30 m hosszú, 5 m 
széles nyomvonalszakaszon 1 árok foltja rajzolódott 
ki, m ely nem tartalmazott datáló leletanyagot. A régé
szeti munkálatokat 2008. szeptember 11-én végeztük. 
A lelóbelyet a nyomvonal teljes szélességében feltártuk. 

Munkatársak: Bene Zsuzsanna és Bizinger Krisztián 
régésztechnikusok. 

Sz. W1LHELM GÁBOR 

369. Szatymaz, Varga Márton-tanya „ 
(Csongrád megye) O 
A Szatymaz-Algyő közötti MOL stratégiai gáztározó 
CSMD 32. jelű lelőhelyén 2008. szeptember 25-én 
megelőző feltárást végeztünk. A kitűzött 1243 m2-en, a 
lehumuszolt felszínen (30-35 cm vastag hun1uszréteg 
alatt), az 5 m széles és 385 in hosszú felületen 19 ob
jektum foltja rajzolódott ki. Közülük 3 őskori, 1 újkori 
és 15 korhatározó leletanyag hiányában bizonytalan 
korú. A magányosan és kisebb csoportokban jelentkező 
objektumok típusát tekintve 16 gödör és 3 árok. 

Az objektumok nagy részét kerek vagy ovális alakú, 
egyenesen szűkülő falú, ívelt vagy egyenes aljú, agya
gos-hon1okos betöltésű gödrök, kisebb részét egyenesen 
sz(íkülő falú vízelvezető árkok alkották. Az előkerült 
vastag falú edényekhez tartozó jellegtelen kerá1niatö
redékek alapján az objektumok őskori kultúrához való 
sorolása bizonytalan. 

GULYÁS GYÖNGYI 
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370. Szebény, Érmente-dű lő 
(Baranya megye) 1 

Az M6 autópálya építése közben a főpálya 176+500 km
szelvényében gépi hu1nuszolás közben két sír került elő 
2008. április 25-én. A területen más régészeti jelenséget 
nem tapasztaltunk, április 26-án a két sírt kibontottuk 
és dokumentáltuk. A terület további kutatása közben 
még két sír került elő. A sírok megközelító1eg Ny- K-i 
irányításúak voltak, háton fekvő nyújtott csontvázas 
temetkezések, mellékletet nem tartalmaztak. A sírgödör 
nem látszott, a munkagép a humuszulás során mindkét 
csontváz felsőtestét elvitte. 

371 . Szederkény, Kukori ca -dű lő 

(Baranya megye) U, R, B, V, LT, Ró, A, Á 

SIMON B ÉLA 

A lelónelyet K-ró1 és D-ró1 a Monyoródi-vízfolyás, Ny
ról a Karasicával párhuzamos szederkényi malo1nárok, , 
E-ról pedig az 57. sz. út vonala határolja. Az enyhén déli , 
lejtésű dombhátat egy E-D irányú időszakos vízmosás 
egyharmad-kétharmad arányban osztja (a keleti rész a 
kisebb). 

A lelónelybó1 (M60-B095) az M60 gyorsforgaln1i 
út átlagosan 60 m széles, K- Ny irányú nyomvonalán 
végeztünk megelőző feltárást 2005 szeptembere és 2007 
novembere között. 2008-ban a kivitelezéshez kapcsoló
dóan egy keresztező, és két párhuzamos földutat kutat
tunk: mintegy 125 OOO m 2-en n1integy 3000 objektumot 
tártunk fel. A lelónely mellől az 1960-as évekbó1 ismert 
volt egy római villa, amelynek maradványai a lelónelytó1 
D-re fekvő halastó létesítésekor kerültek elő. 

A lelónelyet K-ró1 határoló Monyoródi-vízfolyástól 
Ny felé indulva enyhén emelkedik a terep. Ezen az 
enyhe, K-re néző lejtőn a lelónely K-i felén a lengyeli 
kultúrához tartozó település kerítőárkát, egyéb telepje
lenségeket (munkagödröket, tárológödröket, árkokat) 
tártunk fel. A lejtő tetején a bólyi bekötőút szakította 
meg a feltárás területét, majd ezt követően a terep az 
időszakos vízn1osás irányába lejtett. Ezen, a vízmosá
sig tartó, n1integy 300 m-es szakaszon a már en1lített , 
lengyeli település jelenségei mellett, a nyomvonal E-i 
felén előkerült egy 40 hamvasztásos sírból álló középső 
bronzkori (mészbetétes edények népe) temető; egy nagy 
kiterjedés{í, római korra keltezhető bányagödör, mely a 
hideg löszös altalaj alatt található jó minőségű, agyagos 
paleotalaj kitern1elésére szolgált. A bólyi út inellett elő
került több, a leletanyaga alapján a Körös-kultúrához és 
a korai dunántúli vonaldíszes kultúrához tartozó telep
jelenség. A számos neolitiku1nból szárn1azó objektum 
leletanyagából en1lítésre méltó a nagy inennyiségben 
eló1<erült idol- és agyagoltár-töredék, illetve kőpenge, 
inagkő. A bólyi bekötőúttól kissé távolabb késő bronz
kori, a leletanyag alapján a késő halomsíros, illetve az 
urna1nezős kultúrához tartozó házat és tárológödröket 
találtunk. A felületre jellemző, hogy inintegy 75 m-es 
közönként jelentkeztek a lengyeli kultúra településéhez 

, 
tartozó, E- D lefutású, feltehetően vízelvezetésre szol-
gáló árokszakaszok, illetve elszórtan kerültek elő neolit 
zsugorított csontvázas temetkezések. 

A lelónelyet harm adoló vízmosás felé közeledve a 
terep meredekebbé vált, és ezen a Ny-i lejtésű felületen 
megjelentek a kora vaskorra keltezhető tárológödrök, 
késő vaskori (kelta) telepjelenségek (ágasfás-szelemenes 
szerkezetű gödörházak, tárológödrök), illetve késő római 
és kora népvándorlás kori telepjelenségek. Említésre 
méltó egy késő vaskori, sajnos nagymértékben elszán
tott kovácsműhely maradványa, melyben a vassalak 
műszeres elemzése alapján gyepvasat használtak fel. 
A késő római gödrökben a szomszédos platón található, 
és már említett római villa törmeléke került elő, a kora 
népvándorlás kori anyagból pedig kien1elkedő egy sze
métgödörbó1 előkerült aranylemez, mely fegyverdíszí
tésként funkcionálhatott eredetileg. Rombuszos formája 
és díszítése a Pécs-üszögpusztai lelettel mutat rokonsá
got. A vízmosáshoz közeledve ritkult a jelenségsűrűség. 

A vízmosás után egy K felé néző enyhe emelkedő 
vezet fel a lelónely középső harmadát alkotó platós 
részre. A lejtőn előkerült több, késő avar korra keltez
hető sütőkemence, melyek többsége kemencebokrot 
alkotott. A platós részen isn1ét sűrűsödtek a jelenségek: 
itt is előkerült egy a lengyeli kultúráh oz tartozó tele
pülés, újra megjelentek a neolit zsugorított csontvázas 
ten1etkezések (az egész lelónelyen összesen 53-at tár
tunk fel), illetve a nyomvonaltól D-re található római 
villához tartozó objektumok (edényégető kemencék, 
tárológödrök, árkok, és egy kút) . A platóra vezető lejtőn 
található sütó1<emencék egy késő avar kori településhez 
tartoztak, mely egészen a lelónely Ny-i határát alkotó 
Karasicáig terjedt. Az összesen 58, sokszor védőtetővel is 
ellátott kemence mellett feltártunk egy kovácsműhelyt, 
22 ágasfás-szelen1enes szerkezetű gödörházat, melyek 
sarkában kemence állt, illetve egy olyan gödörházat, 
melyben kóoó1 rakott tűzhely volt. A plató középső 
részén helyezkedett el egy középső bronzkori település 
(mészbetétes edények népe), ebbó1 azonban csak pár 
jelenséget (gödörházat, tárológödröt) tártunk fel, mivel a 
településréteg nagy része belecsúszott a nyomvonal déli 
határán egymás mellett található két római kori bánya
gödörbe. A plató középső részén ritkultak a jelenségek, 
de a Ny-i felén ismét sűrlín jelentkeztek késő bronzkori 
gödörbokrok, házalapgödrök, a késő avar kori település , 
jelenségei, és egy E-D lefutású vízelvezető árok. Előke-
rült néhány a péceli kultúrához kapcsolható gödör, egy 
gödörsír, és több áldozati gödör, benne egész szarvas-, 
n1arhacsontvázzal. A platós részen egy kora Arpád-kori, 
négy cölöplyukas gödörház jelentette a lelónely legfiata
labb objektu1nát, egy késő római gödörbó1 pedig isn1ét 
több fegyverdíszítő aranylemez került elő. 

A lelónely Ny-i végében a vonaldíszes- és lengyeli 
kultúrához tartozó telepjelenségek mellett eló1<erült egy 
késő római és kora népvándorlás kori te1nető, 103 sírral. 
A halottakat részben földsírba, részben téglasírba ten1et
ték el. A késő római K-Ny tájolású sírok kivétel nélkül ra-
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boltak voltak, feltehetően a késő római népességet váltó, , 
E-D tájolással temetkező barbár népesség által. Említésre 
méltó a sírokból előkerült két arany ruhatű, több csont 
viseleti tárgy (hajtíí, fésű), és üvegpohár. A téglasírok 
építőanyaga a közeli villaépületbó1 származott. 

A lelónely Ny-i végét jelentő meredek lejtőn a régészeti 
jelenségek nagy része a talajerózió miatt n1egsemmisült, de 
még így is feltárhattunk 2 késő kelta edényégető-kemencét 
(közös munkagödörrel) és egy gödörházat, illetve több, 
a már korábban említett késő avar településhez tartozó 
jelenséget. Ez a falu egészen a malomárokig terjedt, mert 
az annak a partján haladó keresztező földúton szintén 
feltártunk egy kemencés gödörházat, és több sütőkemen

cét. Néhány késő bronzkori telepjelenség jelezte, hogy 
korábban is laktak a Karasica partján. 

372. Szeged, Várkert 
(Csongrád megye) Kk 

KOVALICZKY GERGELY 

Az 1999 óta - két év megszakítással - folyamatosan tartó 
feltárás során előkerült a 14. sz. elején n1ár biztosan álló 
szegedi vártemplom D-i főfalának 22 m hosszú, vala-, 
mint E-i főfalának mintegy 18 m hosszú szakasza. Az 
évek folyamán a templom körüli temetőbó1, valamint a 
templon1on belüli családi kriptákból összesen 800 vázat 
sikerült kibontani. Ezek döntő többsége a 14. sz. elejétó1 
a 16. sz. közepéig keltezhető. 

2008-ban kibontottunk további 22 kriptát és több 
mint 100 sírt. A mellékletek alapján a sírok a 15. sz. má
sodik fele-16. sz. közepe közé tehetők, vagyis a templom 
legkésóbbi fázisához tartoznak. 

Ezzel párhuzamosan a terület Ny-i irányú bővítéséhez 
is hozzáláttunk. Feltártuk a korábbi ásatások eredménye
képpen már lokalizált „Hauptwacht>'-nak, Főőrhelynek 
nevezett épület nagy részét is. Az őrhelyet közvetlen a 
ten1plom Ny-i végében alakították ki úgy, hogy a templom 
falával párhuza1nosan, egy 7 m széles részt leválasztottak, 
majd ezt több önálló helyiségre osztották. (A válaszfalakba 
nem egyszer középkori faragványokat is beépítettek.) 
A padlók alatt a 18. század eleji 5. járószint jelentkezett. , 
A területet E-D-i irányban több közmű is átszelte, a temp-
lon1 Ny-i bejáratát nem tudtuk feltárni. 

373. Szeged-Algyő, Czirok-tanya 
(Csongrád megye) Sza 

FOGAS ÜTTÓ 

A Keleti út és a tervezett M43 nyomvonal bal oldalán, a 
12+550-12+ 750 km-szelvényben található a lelónely, a Déli 
úttól Ny-ra, a Déli és a Keleti kereszteződésében található 
tanya háta n1ögött. Egy a környezetébó1 alig kiemelkedő 
don1bháton fekszik. A don1bhát D, azaz a Pörös-ér felé 
lejt, egykor minden bizonnyal vízparti település lehetett. 
A leló'hely a Pörös-és enyhe partján helyezkedik el. 

2008. szepten1ber folyamán Fogas Ottó vezetésével 
próbafeltárás zajlott, egy szarmata település nyomai 

kerültek napvilágra. A megelőző feltárást 2008. október 
20-án kezdtük meg. A lelónely központi részén szórvá
nyosan néhány árok és pár kisebb objektum került elő, 
kevés szarmata kori edénytöredékkel datálva. A szelvény , 
K-i bővítésekor 4, E-D-i tájolású, párhuza1nosan futó 
árokszakasz került elő, inajd egyre intenzívebben bon
takozott ki egy késő szarmata kori, 4. századra datálható 
település nyoma. Az objektumokból közepes n1ennyiségű 
leletanyag került napvilágra, jellemzően kerá1nia. , 

A hun1uszolást az E-D-i irányú műútig folytattuk, 
majd a D-i irányba tartó kiszélesedés irányába mentünk , 
tovább. Az E-D-i műút mellett nagyobb számú szarmata 
jelenség került elő, de a D-i kiszélesítés kb. 40 m után 
objektummentessé vált, így beszüntettük a kutatást. 

3 7 Li. Szeged-Algyő, Pörös-ér 
(Csongrád megye) Sza, Kk 

Sz. WILHELM GÁBOR 

/ 

Az M43 autópálya 15. sz. lelónelyének ENy-i végén 9, 
közel 150 m hosszú és együtt 12 m széles, átlagosan 1 m 
mély árkot találtunk. A lelónely K-i felében gödrökbó1 
és karámokból álló szarmata település nyomaira buk
kantunk. Ezek az objektumok nen1 az árokrendszer által 
kerített településhez tartozhatnak, mivel az objektumok 
egy része vágja az árkokat. A település elsősorban göd
rökbó1 és kerítőárkokból áll, eddig mindössze 4 földbe 
mélyített házat, valamint két füstölőt találtunk. Ezek 
alapján feltételezhető, hogy egy nagyméretű település 
- valószínűleg déli - szélét találtuk meg itt. 

A feltárt 323 objektum szarn1ata korinak tartható, 
ez alól csak 5 karámárok jelent kivételt, melyek késő 
középkori leleteket tartalmaztak. 

FOGAS ÜTTÓ 

375. Szeged-Algyő, Pörös-ér (CSMD 18. lh.) 
(Csongrád megye) Sza 
A lelónely Algyő határának Ny-i részén található, a 47. 
sz. mííúttól Ny-ra, kb. 150 méterre, a korabeli Pörös-ér 
inentén. A gázvezeték nyomvonala, a felszíni nyomok 
alapján 250 m hosszan metszette a leló11elyet. A gépi 
földmunka a szelvény Ny-i részében kezdődött és K-i 
irányba haladt. A régészeti objektumok a lelőhely 
középső részén sűrűsödtek, de K-i és Ny-i irányban is 
előfordultak elszórtan. 

A humuszréteg váltakozó vastagságú, 60-120 cin 
volt. A szelvény Ny-i részében egy mélyebb fekvésű, 
korabeli mederrészt találtunk, a felület a többi szakaszon 
egyenletes volt. Összesen 39 szarmata korú objektumot 
tártunk fel 3413 n12-en. 

SósKuT1 KORNÉL 

3 76. Szeged-Algyő, SZBT-2 gyűjtőállomás 
(Csongrád megye) Sza 
A Szőreg-1 Biztonsági Gáztározó építéséhez kapcsoló-

277 
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dóan került sor az algyői olajfinomítótól DK-re találha
tó SZBT-2 tervezett gyűjtőállomást övező gázvezeték 
nyomvonalának leletmentő ásatására. A kutatott terület , 
a Völgy-köz nevű határrésztó1 EK-re, két, korábban 
nyilvántartott lelónely között található. A régészeti fel
ügyelet során 2008. április 21-én, a gázgyűjtő állomáshoz 
vezető műút D-i oldalán egy nagyobb szarmata gödör 
foltja rajzolódott ki a közel 2 m széles nyomvonalban. Az 
április 22-28. között zajló feltárás során összesen 4 késő 
szarmata objektumot lehetett elkülöníteni. A kutatott 
mintegy 40 m hosszú területen több helyen élővezetékek 
haladtak keresztül. Ezek árkai több esetben megbolygat
ták az objektumokat. 

A szarmata telepobjektumok közül a legjelentősebb 

egy füstöló'bokor, melyet sikerült teljesen kibontani. 
Egy korábbi agyagnyerő gödörre rátelepedő tűztérbó1 , 
E-i és D-i irányban egy-egy kürtő indult a két hosszúkás 
téglalap alakú füstölőgödrök felé. Utóbbiakban számos 
állatcsont mellett csak gyér számú korongolt kerámia 
került elő. A feltárás további objektumai agyagnyerő 
gödrök voltak. Jellemző volt ezeknél a betöltés felső 
harmadának leletgazdagsága: számos félgömbös testű 
tál, felsőfüles edény töredéke került elő ezekből. 

A leletanyag a Móra Ferenc Múzeum régészeti gyűj
teményébe került. 

Munkatársak: Benedek András, Nagy Norbert, 
Törőcsik István. 

377. Szeged-Algyő, SZGT-2. jelű kút 

(Csongrád megye) Sza, 1 

PóPITY DÁNIEL 

A Szőreg-1. Biztonsági Gáztárózó SZGT-2 j elű kútjának 
építéséhez kapcsolódóan két területen is végeztünk 
régészeti kutatást. 

2008. március 5-13. között a kút területén dolgoz
tunk, ahonnan az előzetes terepbejárás során szarmata 
telepre utaló kerán1ia került elő. A lelőhely Algyő 

határában, a 47. sz. főutat Tápéval összekötő műút K-i , 
oldalán, az iparteleptó1 300 in-re E-ra található, egy , , 
ENy-DK-i irányú lapos do1nbháton. Itt a dombhát ENy-i 
végén, a 720. sz. kútponttól D-re került sor a n1egelőző 
feltárásra. A 880 n12 nagyságú, szabálytalan sokszög 
alakú szelvényben összesen 5 objektun1ot (2 árok és 
3 gödör) tártunk fel. Ebbó1 3 objektum késő szarmata 
kori, egy árok ismeretlen korú, egy pedig újkori volt. 
Az értékelhető szarn1ata kori jelenségek a szelvény 
D-i, alacsonyabb sarkában sűrűsödtek. Itt egy nagyobb 
n1éretű, tölcséres szájú gödör betöltésében több helyen 
égett fadarabok maradványait figyeltük meg. 

2008. április 7-26. között az SZGT-2 jelű kút inár
ciusban feltárt fúráspontjától induló bekötővezeték 
közel 1 km hosszú nyomvonalán kutattunk. A nyom
vonal DK-i irányba haladva több korábban regisztrált 
leló11elyet érintetett, amelyek azonban részben fedték 
egymást. A régészeti kutatást az élő vezetékek iniatt 10 
szelvényben, mintegy 5 m szélességben végeztük. Ennek 

során 53 régészeti objektumot különítettünk el. Közülük 
a legtöbb a késő szarmata korból származó telepjelenség. 
Ezeket több esetben legújabb kori épületmaradványok 
és gödrök bolygatták. A szarmata gödrök legnagyobb 
része méhkas alakú, 1-2 m átmérővel, de előkerült több 
alaktalan agyagnyerő gödör is 3-4, sőt egy esetben 7 m 
szélességgel. A legtöbb gödörre jellemző volt, hogy felső 
harmaduk tartalmazta a leletek döntő többségét. Ezt 
a felső barnás, omladékos, paticsos betöltést leletben 
szegényebb kötöttebb és agyagosabb fekete humusz 
követte. Az objektumok között a gödrökön kívül elő
került egy sekélyen az altalajba mélyített, 3 m széles 
és 3 m hosszú épület is, középen cölöplyuk helyével. 
A szelvényt több esetben keresztező árkok V és U 
keresztmetszetűek voltak. A nyomvonal legdélkeletibb 
végén két párhuzan1osan futó árok került elő. Mivel ezek 
után telepjelenségek nem mutatkoztak, telephatároló 
árkoknak határoztuk meg őket. 

A szarmata gödrökbó1, árkokból előkerült leletanyag 
összetétele változatos: állatcsontokon, és kagylón kívül 
számos kézikorongolt és kézzel formált fazéktöredék, 
fedőtöredék, csupor, korongolt tálak, felsőfüles edé
nyek töredékei kerültek napvilágra. Az egyik méhkas 
alakú gödörben egy ép, lilás színű amphora alakú füles 
üveggyöngy került elő. 

A nyomvonalban feltárt szarmata objektumok 
leletanyagának összetétele hasonló a korábban feltárt 
SZGT-3 és SZGT-2 jelű kút területén talált objektumok 
leletan yagához. 

A leletanyag a Móra Ferenc Múzeum régészeti 
gyűjteményébe került. 

Munkatársak: Benedek András, Nagy Norbert, 
Törőcsik István. 

3 78. Szeged-Algyő, SZGT-3 jelű kút 

(Csongrád megye) Sza, Kú 

PóPITY DÁNIEL 

A Szőreg-1 . Biztonsági Gáztárózó SZGT-3 jelCí kútjának 
építési területén 2008. január 21. és február 12. között 
végeztünk megelőző régészeti feltárást. 

A lelónely Algyő határában, a 47. sz. főutat Tápéval 
összekötő műút K-i oldalán, a Süli-tanyától 100 m-re , , 
ENy-ra található, egy ENy-DK-i irányú lapos don1bhá-
ton. A megelőző feltárás során lehumuszolt 1537 n12-en 
összesen 55 objektumot tártunk fel. A téglalap alakú 
szelvényben az objektumok egyenletesen oszlottak el. 
A legtöbb objektum a szarmata korszak késői, hun kori 
periódusára datálható telephez tartozott, de előkerült 
pár újkori és ismeretlen korú objektum is. 

A szarmata objektun1ok döntő többsége gödör: 
fó1eg méhkas, vagy tölcsér alakú, ovális, és kerek át
metszette!. Több gödörben átégés nyon1át figyeltük 
meg. Az ásatás legnagyobb objektuma egy agyagnyerő 
gödörkomplexum volt. A gödrök mellett 3 árkot is fel
tártunk, vízelvezető és kerítő funkcióval. Egy esetben 
egy füstölő maradványát is sikerül t kibontani. Ennek 
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hosszúkás munkagödrében több római mázas kerámia
töredék mellett egy bronz, oldalt hajlított lábú fibula 
is előkerült. Az objektumok között található egy kissé 
földbe mélyített, középen cölöplyukkal ellátott ház, 
melynek padlóján, a ház rövidebbik oldala mentén 5 
orsókarika feküdt. 

A feltárás legkülönösebb objektuma azonban a szel
vény K-i sarkában eló'került 2 m mély, 340 cm hosszú, 
260 cm széles objektum maradványa. A „jégverem"-, 
szerű akna E-i oldalán lépcsősen tagolt padka húzódott, 
amely egy, a sárga aljtalajból kialakított fallal kapcsoló
dott a mélyebb aknához. Összességében jellemző a na-, 
gyobb szarmata objektumokra, hogy irányuk EK-DNy-i, 
vagyis tengelyük a mélyebb fekvésű terület felé mutat. 

A leletanyag a Móra Ferenc Múzeum Régészeti 
Gyűjteményébe került. 

Munkatársak: Benedek András, Gábor Szilvia, Nagy 
Norbert, Törőcsik István. 

379. Szeged-Algyő, SZGT-6 je lű kút 
(Csongrád megye) Kú, 1 

PóPITY DÁNIEL 

2008. január 17-23. között megelőző régészeti feltárást 
végeztünk a Szőreg-1. Biztonsági Gáztározó építéséhez 
kapcsolódóan az SZGT-6 jelű kút területén. A lelónely 
Algyő határában, a 47. sz. főutat Tápéval összekötő műút , 
K-i oldalán található, a Herceg-tanyától 200 m-re E-a. 
Az előzetes terepbejárás során szarmata és bronzkori 
telepre utaló kerámia került elő a területró1. 

A feltárt 1247 m2 nagyságú terület D-i része üresnek , 
bizonyult, a szelvény E-i részén azonban 12 objektumot 
találtunk. Keltezni csak egy kora újkori árokszakaszt 
lehetett biztosan, a többi objektum korát leletanyag 
hiányában nem tudtuk megállapítani. 

Munkatársak: Benedek András, Nagy Norbert. 

380. Szeged-Algyő, kül terület 
(Csongrád megye) Sza 

P óPITY D ÁNIEL 

A Szőreg-1. Biztonsági Gáztározó kútjaihoz vezető 
nyomvonalszakaszon végeztünk megelőző feltárásokat 
2008 májusában. 

Az SZGT-13 jelű kúthoz vezető II. nyomvonalszakasz 
építési területén május 5-9. között dolgoztunk. Ugyan
ezen a lelónelyen márciusban már végeztünk ásatást 
mintegy 900 m2-en. Akkor egy szarmata időszakra datál
ható települést sikerült feltárnunk. Májusban a korábbi 
feltárás területéhez kapcsolódó gázvezetékszakaszon 
végeztünk ásatást. A sárga, sárgásbarna altalaj 40-50 cm 
mélységben jelentkezett. Ezen a szinten közel egyenle
tes eloszlásban több objektum foltja bontakozott ki. Az 
, 
EK-DNy-i tengelyű nyomvonalszakaszban lévő szelvény 
nagysága a feltárás végére közel 1000 m2 lett. Az átvizs
gált területen 50, csak településre utaló jelenség került 
elő. Zömük gödör volt (43), de árkok (4), 2 kemence és 

1 cölöplyuk is napvilágra került. Az 50 objektum közül 
13-ból nem került elő korszakhatározó leletanyag, de 
a települészerkezet alapján egyértelműen a szarmata 
korszakra datálhatóak azok is. Az eló'került régészeti 
objektumok többsége agyagnyerő gödör volt, amelyek 
közül több méhkas alakú, de voltak ovális, illetve kör 
alakúak is. Az objektumok közül j elentősnek tarthatjuk , 
a terület E-i részén eló'került sütó'kemencét és a hozzá 
tartozó hamusgödröt. 

Algyő 57. Zh., Czirok Mátyás földje: A gáztározó III. 
megelőző feltárási szakasz területén május 19-30. között 
dolgoztunk. A felső termőréteg alatt mintegy 50-60 cm 
mélyen értük el a sárga altalajt. A humusz eltávolítá
sa mellett folyamatosan végeztük a felület nyesését. 
A Ny-K-i hossztengelyű, két, téglalap alakú szelvény 
nagysága 1100 m2 lett. A vizsgált területen egyenet
len eloszlásban 41 településre és temetkezésre utaló 
jelenség került elő. Többségük gödör volt (33), de pár 
árok (5) és 1-1 cölöplyuk, kemence és sír maradványa 
is napvilágra került. Többségük a szarmata korszakra 
datálható, kisméretű gabonatároló gödör, amelyek közül 
több méhkas alakú, de voltak ovális, illetve kör alakúak 
is. Az objektumok közül jelentősnek tarthatunk egy alig 
megmaradt kemence kerámiával kirakott sütőfelületét 
és egy közel K-Ny-i tájolású, rendkívül rossz megtartású, 
melléklet nélküli temetkezést. 

p ALUCH TIBOR 

381. Szeged-Fertő, Magda- tanya (CSMD 21. lh.) 
(Csongrád megye) Sza, Á 
A lelónely Szeged É-i határában, a Csongrádi úttól K-re 
található, egy kissé kiemelkedő területen, a Magda-ta
nyától D-re. A nyomvonal építését megelőző feltárások 
során a CSMD 17. lelónelyen történtek régészeti mun-, 
kálatok, ahol mindössze 1, az Arpád korra keltezhető 
jelenség került elő. Mint késóbb kiderült, a munkálatok 
során eló'került település nyomai egészen a korábban 
feltárt szelvényig húzódtak, közel 550 m hosszan. 

2008. június 25. és július 3. között 27 objektumot 
tártunk fel. A jelenségekbó1 - pár szarmata szórvány , 
mellett - döntően az Arpád korra keltezhető anyag 
került elő. A hosszan elnyúló településen két sűrűbb sza
kaszt figyeltünk meg az amúgy igen szórtan elhelyezkedő 
jelenségek mellett. A feltárt terület K-i harmadában vi
szonylag egymás közelében több árokból álló tömb került 
elő, melyek közül kiemelendő két, közel azonos méretű 
körárok. A terület Ny-i harmadában került elő az ásatás 
legjelentősebb objektuma, egy nagyméretű szögletes 
kerítőárok több mint 40 m hosszan elnyúló szakasza. Az 
árok mentén - arra ráásva - két külső kemencét is talál
tunk. A leletanyag döntő hányada az árokból és az egyik 
kemence sütőfelülete alól került elő. Említésre méltó az 
árokból napvilágra került több korabeli pelyvás soványí
tású tégla töredéke, ami egy jelentősebb felszíni épület 
egykori meglétére enged következtetni. A lelónelyet a 
nyon1vonal teljes szélességében feltártuk. 
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Munkatársak: Bene Zsuzsanna és Bizinger Krisztián 
régésztechnikusok. 

382. Szeged-Fertő határa 
(Csongrád megye) A, Á 

Sz. W1LHELM GÁBOR 

A Városföld-Algyő közötti MOL gázvezeték nyomvo
nalán több régészeti lelónelyen dolgoztunk 2008-ban. 

CSMD 17. Zh.: A Szegedtó1 Sándorfalva felé tartó 
műút K-i oldalán található, a műúttól 230-250 m-re 
K-re. A korábbi terepbejárások során szórványosan , 
Arpád-kori kerámia került elő a terület felett haladó 
nagyfeszültségű vezeték vonalában. A feltárást 2008. 
március 14- 20. között végeztük. A lelónely 90 m hosz
szú és 5 m széles szakaszáról termeltük le a humuszt. 
A 450 m2-nyi terület egyetlen értékelhető, régészeti 
korú objektuma a nagyfeszültségű vezeték vonala alatt , 
eló'került sekély Arpád-kori gödör volt. Ebbó1 egy cse-
répüst töredékeit bontottuk ki. 

Jójárt-tanya (CSMD 20. Zh.): 2008. június 19-én a 
földmunkák nyomvonalán régészeti felügyelet során, 
a 76+204 és a 75+823 tengelypontok között eddig nem 
ismert régészeti lelónely objektumfoltjai mutatkoztak. 
A terepi inunkát 5 m széles és 468 m hosszú szelvényben 
június 25. és július 3. között végeztük. A mintegy 2342 
m2 terjedelmű lehumuszolt felületen 36 önálló objektu
mot találtunk. A régészetileg fedett terület 1707 m2 volt. 

Az eló'került leletanyag alapján a feltárt objektumok 
egyértelműen egy késő avar kori település maradványai. 
Mivel n1ás korszak emlékanyaga nem jelentkezett a szel
vényben, így a leletanyag nélküli objektumok is minden 
bizonnyal az avar telep részéhez tartoztak. 

Az ásatás legimpozánsabb objektumai a két kül
téri kemence volt. Az egyiknek csak a kerámia nélküli 
platnija maradt meg, boltozata az egykori felszín fölé 
magasodott. A kemence egy n1unkagödörrel kapcso
lódott egy árokhoz, amely a telep szélét jelezheti. Egy 
másik kemence mélyen az altalajba vájva került elő. 
Munkagödrének bontása során egy átégett agyagos sáv 
jelezte az eló'került kemence ovális száját. A pozitívban 
kibontott, épen maradt 140x160 cm-es, 60 cn1 magas 
kemencét a hosszú használat során erősen átégették, 
platniját azonban kerámiával nem rakták ki. , 

Az ásatás területén 4 földbe mélyített, DK-ENy-i 
tájolású ház is eló'került, melyek egykor egymás mellett 
h elyezkedtek el, és sorokat alkothattak. A házak közül 
egyet teljesen feltártunk. A földbe mélyített 340x250 
cm-es ház hossztengelyében cölöphelyek jelezték a tar
tóoszlopok helyét. A rövidebbik oldal közepén található 
cölöpök faragottak voltak, és erősen lemélyedtek az al
talajba. A ház D-i sarkába mélyített 40 cm mély, átégett 
falú „főző"gödörbó1 sütónarang töredékei kerültek elő. 

A területen feltárt 21 gödör közül csak egy-egy 
mélyült le a talajvíz szintjénél mélyebbre. A zömében 
kerekded szájú gödrök többsége a sárga föld kitermelését 
szolgálhatta. 

Az ásatás során 23 árokrészlet került elő. A többség 
sekély, egyedül a telep szélét sejtető párhuzamos árkok 
bizonyultak szélesnek és mélyebbnek. 

Az objektumokból eló'került leletanyag a 8-9. száza
di késő avar kori leletanyag körében jól ismert típusokat 
képviseli. A kerá1nia döntő többsége kézzel formált 
fazekak töredékei. Főzőedények kihajló peremmel, 
kerámiazúzalékos soványítással általánosak az ásatás 
területén. A korongolt kerámia a leletanyagnak csak 
igen kis százalékát adja. Ennek ellenére ezek gyakran dí
szítettek besimított vonalkötegekkel. Több objektumból 
kerültek elő vaskos falú sütónarang töredékei. 

Az objektumok laza elhelyezkedése, valamint az a 
tény, hogy csak egy esetben figyelhettünk meg szuper
pozíciót, arra utal, hogy egyrétegű a település, melynek 
hozzávetó1eges kiterjedését csak egy újabb terepbejárás 
tisztázhatja majd. 

A leletanyag a Móra Ferenc Múzeum Régészeti 
Gyűjten1ényébe került. 

Munkatársak: Benedek András, Nagy Norbert. 

383. Szeged-Fertő hatá ra 
(Csongrád megye) Sza, Á 

P óPITY DÁNIEL 

CSMD 28. Zh.: A Városföld-Algyő között épülő gázszál
lító vezeték nyomvonalán a Szeged-Sándorfalva közötti 
úttól és a CSMD 17. lelónelytó1 Ny-ra, egy erdőirtást kö
vető humuszolás során került elő tíz objektun1, melyeket 
egyik, korábban feltárt lelónelyhez sem lehetett csatolni. 
A területen augusztus 11-én végeztünk leletmentő feltá
rást. A 782 m2 nagyságú, K-Ny-i tengelyű szelvényben 
10 településre utaló régészeti jelenség került elő. Mind 
az 5 gödör, mind pedig az 5 árok az eló'került leletanyag , 
alapján az Arpád-korhoz kapcsolható. 

CSMD 29. Zh.: A Városföld-Algyő között épülő 
gázszállító vezeték nyomvonalán, a Szeged-Sándorfalva 
úttól és a CSMD 17. lelónelytó1 K-re egy erdőirtás után 
került elő egy objektum, melyet egyik, korábban feltárt 
lelónelyhez sem lehetett csatolni. A területen augusz
tus 12-én végeztünk leletmentő feltárást. A K-Ny-i 
tengelyű szelvény nagysága 157 m2 volt. A nagyméretű 
szarmata körárok fele a gázvezeték nyomvonalán kívül 
esett. 

p ALUCH TIBOR 

38Li. Szeged-Kiskundorozsma, 26/ 6Li lelőhe ly 

(Csongrád megye) Sza, Á 
A Szatymaz-Algyő közötti MOL stratégiai gáztározó 
CSMD 19. jelű lelónelyén 2008. április 23. és május 13. 
között n1egelőző feltárást végeztünk (1972 m2). Az 5 m 
széles és 370 m hosszú nyomvonal területén és annak 
környékén a korábbi terepbejárások szarmata és kora 
újkori telepre utaló leleteket ered1nényeztek. , 

A kitűzött területen a nyomvonal EK-i és DNy-i 
részén 40-50 cm, a nyomvonal középső részén 80-90 
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, 
cm vastag homokos, az EK-i részen agyagos-humuszos 
réteget termeltünk le. A sárga homokos, majd agyagos 
altalajon 115 objektum foltja rajzolódott ki. Közülük 
84 gödör, 31 árok,14 cölöplyuk, 3 ház, 1 kemence és 1 
füstölő. A cölöplyukak kisebb része elszórtan, nagyobb 
része négyes és hatos csoportba rendeződve jelentkezett. 

A szannata objektumok nagy részét kerek alakú, 
egyenesen bővülő, illetve méhkas alakú 50-100 cm 
mély, hamus betöltésű gödrök, kisebb részét ívelten 
szűkülő falú vízelvezető árkok alkották. A tároló-, 
majd hulladékgödörként használt vermek mellett 3 
nagyméretű bányagödröt is feltártunk. Az egyik méhkas 
alakú gödörben több zsáknyi kerámiatöredék feküdt, 
melyek egy része deformálódott, selejtes darab volt. 
Egy másik, ívelten szűkülő falú, sekély gödör alját ke
rámiatöredékekkel rakták ki. Az egyetlen szarmata ház , , 
a nyomvonal EK-i részén jelentkezett. Az ENy-DK-i 
hossztengelyű, téglalap alakú, félig földbe mélyített, 
10 m2 alapterületű házban mindenhol megtaláltuk a 
keményre letaposott padlót, melynek aljába két cölöp
lyukat ástak. A Ny-K-i tájolású füstölő a nyomvonal , 
EK-i végén került elő. A lekerekített sarkú téglalap alakú 
füstölőgödör K-i végét és a szögletes alakú tüzelőgödröt 
egy 110 cm hosszú égett falú kürtővel kötötték össze. 
Egy felszín feletti építmény, két Ny-K-i tengelyben 
elhelyezkedő hat cölöphelyét is dokumentáltuk. 

A leletanyag nagy részét korongolt, szürke hom
bárhoz, duzzadt- és behúzott peremű-, meredek falú 
tálakhoz, bikónikus testű edényekhez, korsóhoz tartozó 
töredékek, kisebb részét kézzel formált fazék- és fedő-, 
töredékek alkotják. A nyomvonal EK-i részén fekvő ob-
jektumokból korongolt, szemcsés anyagú, késő szarmata 
fazéktöredékek kerültek elő. A leletanyagot felsőfüles 
edény töredéke, szürke, bepecsételt díszítésű oldaltö
redék, festett tál peremtöredéke és egy kézzel formált, 
szögletes edényke színesíti. Több objektumból került 
felszínre őrlő-, fenó'kőtöredék és vaskés. , 

Az Arpád-kori objektumok nagy részét téglalap és 
kerek alakú gödrök, kisebb részét vízelvezető- és kerí
tőárkok alkották. Egyetlen ház került elő a nyomvonal 
középső részén. A Ny-K-i hossztengelyű, félig földbe 
mélyített, 7,6 m 2 alapterületű, letaposott padlójú házat , 
több beásás tarkította. A házhoz eredetileg csak az EK-i 
sarkában levő, téglalap alakú tárolóverem tartozott. , 
A háztól EK-re kb. 85 m-re került elő a földbe vájt, ovális 
alakú kemence, m elynek felmenő fala és sütőfelülete 
rossz állapotban maradt meg. A kemence előtt hamus
vagy munkagödröt nem figyeltünk meg. 

A leletanyag nagy részét bográcshoz, kisebb részét 
fazékhoz tartozó perem- és oldaltöredékek alkotják. 
Több fazéktöredék vállrészén figyelhető meg lencse 
alakú bevagdalt díszítés. , 

A bizonytalan korú objektumok, elsősorban az E-D-i , 
és az ENy-DK-i irányú árkok a nyomvonal DNy-i részén 
kerültek elő. A lelet nélküli gödrök a szarmata és az , 
Arpád-kori objektun1ok között feküdtek. 

GULYÁS GYÖNGYI 

385. Szeged-Kiskundorozsma, CSMD 1 i.. le lőhely 

(Csongrád megye) 1 

A Városföld-Algyő közötti MOL gázvezeték nyomvona
lán, a CSMD 14. jelű lelónelyen (386 m2) 2008. május 
15-én megelőző feltárást végeztünk. Az 5 m széles és 
70 m hosszú nyomvonal területén és annak környékén , 
a korábbi terepbejárások szarmata és Arpád-kori szór-
vány leleteket eredményeztek. A nyomvonal Ny-i és 
K-i részén 80-100 cm, középső részén 50- 70 cm vastag 
humuszt termeltünk le. A világosbarna agyagos altala
jon egyetlen objektum foltja rajzolódott ki. A hosszított 
trapéz alakú, K-i oldalán lépcsős, máshol egyenesen 
szűkülő falú gödörbó1 lelet nem került elő. 

GuLY Ás GYÖNGYI 

386. Szeged-Kiskundorozsma, Daruha lom-dűlő 

(Csongrád megye) Sza, A 
A MOL-gázvezeték nyomvonalán a CsMD 13. lelóne
lyen 2008. május 6-19. között végeztünk megelőző , 
régészeti feltárást. A lelónely a településtó1 EK-re lévő 
Daruhalom-dűlő területén, a Dorozsmát az E5 úttal 
összekötő bekötőút, a Kettőshatár, a „Tóthfalu" és a , 
Balaton-ér határolta területen, egy nagyjából E-D-i 
dombháton található. A vezeték nyomvonala Ny-K-i tá
jolással fut át a dombháton, a korabeli Ma ty-ér medrétó1 
indulva a lelónelyen átmenő M 430 autóút kerítéséig, 
mintegy 210 m hosszan. Már a humuszolás kezdetétó1 
jelentkeztek a különféle objektumok foltjai, melyek a 
dombhát felé haladva közel egyenletes sűrűségben mu
tatkoztak. A domb Ny-i oldalán, a korabeli Maty-meder 
felé eső oldalon az objektumok sűrűsége kissé ritkult, itt 
fó'ként árkok nyoma bontakozott ki. 

Az ásatás során döntően egy avar település nyomai 
kerültek napvilágra. Két, közel téglalap alakú, félig 
földbe mélyített épület, egy kemence és az előtérgödre, 
néhány méhkas alakú verem, és számos árok, cölöplyuk, 
összesen 47 objektum esett a nyomvonalba. Említést 
érdemel az egyik földbe mélyített épület, melynek a 
sarkában, a padlóba beásva egy nagyméretű fazék alsó 
fele került elő. A feltárt terület első harmadában került 
elő az ásatás legnagyobb objektuma, melyet a humu
szolás során, a nyesési felszín felett 30 cm-re sikerült 
már észlelni a nagy mennyiségCí leletanyag sűrűsödését 
követve. A feltárás során az összetett anyagnyerónely 
felső rétegébó1 jelentős számú avar leletanyag került elő. 
A feltárt objektumokból néhány másodlagos helyzetű 
szarn1ata korongolt kerámián kívül csak az avar korra 
keltezhető leletanyag került elő. Az anyag nagyobbik 
része kézzel formált kerán1ia (sütónarangok, fazekak, 
bográcsok töredékei), de jó néhány csont- és kőeszköz 
is eló'került. Emellett viszonylag nagyobb számú állat
csontot is találtunk. 

Az ásatás legizgalmasabb objektuma a dombtetőn , 
került elő: egy E- D-i tájolású rablott sír. Betöltésébó1, a 
rablógödörbó1 néhány vasdarab és pár avar edénytöre
dék került elő. Közel 170 cm mélységben találtuk meg 
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az első emberi csontot, egy bolygatott helyzeta koponyát , 
a sír E-i végében. Az elhunytat nyújtott helyzetben, , 
háton fekve, E-D-i tájolással temették el, vaskapcsok-
kal megerősített rönkfa koporsóban. A csontok nagy , 
része a sírgödör E-i végében, de a koporsón belül egy 
kupacban, egymásra dobálva került elő. Beszédes, hogy 
két emberi állkapocs is volt a kupacban, ami egy közeli 
rablott sír meglétére utal. A rablógödör a vázat a térdtó1 
felfelé teljesen megbolygatta, csak a két lábszár maradt 
in situ. A láb K-i oldalán, a koporsón kívül egy fiatal 
juh(?) teljes csontváza feküdt, koponya nélkül. A lábak 
végében egy kis kézi korongolt, vonaldíszes avar fazék 
volt, a koporsón belül. A sír teljes mélysége a humuszolt 
felszíntó1 260 cm volt. A temetkezés a kora, a sírgödör 
nagysága, és a rablás jellege alapján valószínGleg a 2004-
ben feltárt, II. számú, 43 síros kettőshatári temetőrészlet 
tagja lehetett. 

Munkatársak: Bene Zsuzsanna és Bizinger Krisztián 
régésztechnikusok. 

387. Szeged-Kiskundorozsma határa 
(Csongrád megye) B, Sza, ú 

PóPITY DÁNIEL 

A Városföld-Algyő között épülő gázszállító vezeték Sze
ged-kiskundorozsmai építési területén több leló'helyen 
végeztünk megelőző feltárást 2008 folyamán. 

DaruhaZom-dűlő 1. (CSMD 27. Zh.): A CSMD 11. 
és CSMD 12. leló'hely között építés közben eló'került 5 
objektum, melyeket egyik korábban feltárt lelőhelyhez 
sem lehetett kapcsolni. A területen július 17-én végez
tünk leletmentő feltárást. A K-Ny-i tengelya szelvény 
nagysága 1100 m2 volt, benne 5 településre utaló ré
gészeti jelenség került elő. Közülük - mind a 4 gödör, 
mind pedig az árok - az eló'került leletanyag alapján a 
szarmata korszakba sorolható. 

Pick ülepítő (CSMD 9. lh.): Itt április 4-10. között 
kutattunk. A vezeték építése 750 m hosszan érintette az , 
ismert régészeti leló'helyet. Az E-D-i tengelya szelvény 
nagysága 3750 m2 volt, váratlan módon rendkívül kis 
mennyiségű régészeti objektum látott napvilágot. Ennek 
oka valószín(íleg az, hogy a tényleges régészeti leló'hely 
a nyomvonaltól Ny-ra, az M5 autópálya és a gázvezeték 
építési területe között húzódó, K-Ny-i irányban futó ho
mokháton helyezkedik el. A mostani feltáráson eló'került 
régészeti jelenségek is ennek a homokdombnak a nyom
vonalba benyúló részén kerültek elő. Az M5 autópálya 
építését megelőző régészeti munkák során a leló'helyen 
2004-ben Balogh Csilla és Türk Attila végzett feltárást. 
Akkor egy kelta kori település nyon1aira bukkantak. 
Most csak 8 településre utaló régészeti jelenség került 
elő. Közülük 2 gödör az újkorhoz kapcsolható. Eló'került 
ezenkívül még egy gödör, illetve egy Ny-K-i irányba, a ho
mokdomb déli szélén futó, 5 cölöpbó1 álló paliszád nyoma. 
Leletanyagot csak az egyik újkori objektum tartalmazott. 

CSMD 26. lh.: A CSMD 11. és 12. leló'hely között 
építés közben előkerült három objektum melyeket egyik 

korábban feltárt leló'helyhez sem lehetett csatolni. Jú
lius 17-én végeztük el a leletmentő feltárást. A K-Ny-i 
tengelya szelvény nagysága 110 m2 lett. Mind a két gö
dör, mind pedig az árok, az eló'került leletanyag alapján, 
a szarmata korszakba sorolható. 

388. Szeged-Kiskundorozsma határa 
(Csongrád megye) Á, 1 

p ALUCH TIBOR 

2008 májusában a település határában két leló'helyen is 
dolgoztunk, melyeket a MOL gázvezeték nyomvonala 
, . 
er1ntett. 

CSMD 10. Zh.: A Kiskundorozsmáról Zsombó felé , 
vezető út E-i oldalán, közvetlenül az M5 autópálya 
felüljáróját követően, az Algyői-főcsatornán átvezető , 
hídtól ENy-ra, az M5 autópályától közvetlenül Ny-ra, 
a korabeli Maty-ér egyik nyúlványának Ny-i partján 
húzódó leló'hely területét K-Ny irányban keresztezte a 
tervezett gázvezeték nyomvonala. A korábbi terepbejá-, 
rások alkalmával egy szarmata település, egy Arpád-kori 
település és egy hasonló korú temető nyomait lokali
zálták. A leló'helyen május 5-7-én megelőző régészeti 
kutatást végeztünk, melynek során 100 m hosszan, 5 m 
szélességben nyitottunk szelvényt, benne 6 objektumot 
tártunk fel. Közülük egy az újkorra keltezhető, a többi 
ismeretlen korú; leletanyagot egyik sem tartalmazott. 
Valószína, hogy a terepbejáráson megfigyelt régészeti 
kultúrák nyomai a feltárt területet már nem érik el. 

Daruhalom-dú'lőIIJ. (CSMD 12. lh.) : Május 5-22. kö
zött végeztünk megelőző régészeti feltárást. A leló'hely , , 
Kiskundorozsmától E-ra, a Maty-ér egyik E-D-i irányú 
ágától Ny-ra húzódó magaspartján található. A nyom
vonal K-Ny-i irányban h aladt át a leló'hely területén. 
A kutatott 5 m hosszú és 380 m hosszú szelvényben egy , 
egyrétegű Arpád-kori település 70 objektumát bontottuk 
ki. Ezek között 2 kemencebokor, 41 gödör, 20 árokrész
let, 7 cölöphely volt. A szelvény két legimpozánsabb 
objektun1a a két kemencebokor volt: mindkét esetben 
egy-egy kemence csatlakozott a munkagödörhöz, amely
ben minden kemencének saját hamusgödre volt. A 27. 
objektum kemencéinek boltozata egykor a felszín fölé 
nyúlt. A 47. objektum kemencéit az altalajba vájták. 
A platnikat fazék és bográcsok, valamint csekély szám
ban állatcsontok töredékeivel rakták ki. Egyik kemence 
sütőplatniját sem újították meg. 

Az eló'került gödrök nagyrészt sekélyek, kerekde
dek; kivételesek voltak a méhkas, vagy a szögletes alakú 
objektumok. Az árkok változatos méretűek és alakúak 
voltak. A terület Ny-i végén telephatároló, a szelvény 
K-i végén vízelvezető árkok rendszerének részletét 
figyeltük meg. Az eló'került leletanyagban kevés a fém, 
mégis ezek között találjuk az ásatás legjelentősebb le
letét: az 5. sz. objektumból egy bronzból öntött, érme 
alakú füles csüngő került elő. Egyik oldalán emberalak, 
másikon egy ló stilizált alakja vehető ki. A leletanyag 
döntő hányadát a korongolt kerán1ia adja. Belső füles 
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cserépbográcsok és fazekak töredékei a legtöbb objek
tumban megtalálhatók voltak. Jelentős ezek között egy 
olyan díszített cserépbogrács előkerülése, amelynek 
pereme a fedő számára tagolt fazekak peremét utánoz
za. A kőanyag közül a legjelentősebb két darab őrló'kő 
töredékeinek előkerülése egy gödörbó1. Egyikük alatt 
vascsiholó töredéke feküdt. 

2003. június 15. és október 17. között a most feltárt , 
nyomvonaltól E-ra, mintegy 200 m-re az M5 autópá-
lya építése során egy késő avar temető mellett nagy , 
kiterjedésű Arpád-kori település részletét tártuk fel 
(Kiskundorozsma-Daruhalom-dűlő II.; 26/94, M5 Nr. 
62.). A földrajzi viszonyok és a terepbejárások eredmé
nyei alapján a jelen ásatáson eló'került objektumokat e 
korábban kutatott telephez köthetjük. 

A leletanyag a Móra Ferenc Múzeum régészeti 
gyűjteményébe került. 

Munkatársak: Benedek András, Nagy Norbert, 
Törőcsik István. 

PóPITY DÁNIEL 

389. Szeged, Szék-hát 1. (CSMD 16. lh.) 
(Csongrád megye) Sza 
A lelónely az E5 műúttól K-re kb 1400 m-re, a jelenlegi 
Fehér-tó partjától D-re egy laposabb területen helyez
kedik el. A talajműveléssel bolygatott lelőhelyen az 
előzetes terepbejárás nyomán gyér, szarmata településre 
utaló nyomok kerültek elő. 

A Városföld-Algyő gázvezeték munkálataihoz kap
csolódóan a feltáró kutatást 2008. május 19-én kezdtük 
meg a lelónelyen. A 70 m hosszú nyon1vonalat Ny-ról 
K felé haladva nyitottuk meg. Egy a szelvényen átlósan 
keresztbefutó árok foltja mutatkozott, egyéb régészeti 
jelenség nem került elő. 

PóPITY DÁNIEL 

390. Szeged, Szék-hát 11- V. 
// ~ 

(Csongrád megye) O, A, 1 
A Városföld-Algyő között épülő gázszállító vezeték Sze
ged-kiskundorozsmai építési területén több lelőhelyen 
végeztünk megelőző feltárást 2008 folyamán. 

Szék-hát II. (CSMD 22. Zh.): A lelónely Szeged É-i 
határában, a Csongrádi út és az E5 autóút által közre
zárt területen, a Szék-hát nevű határrészén található, a 
Fehér-tó D-i partjától nem nagy távolságra. Az első ob
jektumokra utaló nyon1ok a gázcső fektetését n1egelőző 
humuszolás során kerültek elő. Az objektu1nok foltja , 
n1elló1 eló'került leletanyag egy Arpád-kori település 
nyon1ait engedte sejtetni. 

A régészeti munkálatokra 2008. július 4-8. között 
került sor. A területen közel K-Ny-i tájolással futó, 
nagyjából 5 m szélességben szedett szelvényben 725 111 

hosszan, szórtan elhelyezkedve 20 objektumot talál
tunk. A feltárt jelenségekbó1 - a terület K-i szélén futó , 
újkori árokszakasztól eltekintve - csak az Arpád korra 

keltezhető leletanyag látott napvilágot. A lelónely leg
izgalmasabb jelensége a nagyméretű 18. sz. objektum 
volt, melybó1 viszonylag sok kerámia mellett két egész 
kutyacsontváz is eló'került. Az említett objektumon 
kívül fó'ként a szelvényen keresztbe futó árokszakaszok 
jelezték a települést. 

Szék-hát III. (CSMD 23. lh.): A CSMD 22 j elű lelónely
tó1 Ny-ra eső lelónelyen az első objektumokra utaló 
nyomok a gázcső fektetését megelőző humuszolás során 
kerültek elő. A 63 m hosszú, 5 m széles nyomvonalsza
kaszon 4 árok foltja rajzolódott ki, melyek közül egy tar-, 
talmazott leletanyagot, Arpád kori kerámiatöredékeket. 
A lelónelyet a nyomvonal teljes szélességében feltártuk. 

Szék-hát IV. (CSMD 24. lh.): A CSMD 23 jelű 
lelónelytó1 Ny-ra eső lelónelyen az első objektumokra 
utaló nyomok a gázcső fektetését megelőző humuszolás 
során kerültek elő. A 22 m hosszú, 5 m széles nyomvo
nalszakaszon 2 árok foltja rajzolódott ki, melyek közül 
egyik sem tartalmazott leletanyagot. A régészeti feltá
rásra július 8-án került sor. A lelónelyet a nyomvonal 
teljes szélességében feltártuk 

Szék-hát V. (CSMD 25. lh.): A CSMD 24 jelű 
lelónelytó1 Ny-ra eső lelónelyen az első objektumokra 
utaló nyomok a gázcső fektetését megelőző humuszolás 
során kerültek elő. A feltáró munkálatokat július 8-án 
végeztük. A 33 m hosszú, 5 m széles nyomvonalszaka
szon 2 árok foltja rajzolódott ki. Datáló leletanyagként 
a felső betöltődési rétegébó1 két őskori durva kerámia 
töredéke került elő. A lelónelyet a nyomvonal teljes 
szélességében feltártuk 

Munkatársak: Pópity Dániel régész, Bene Zsuzsanna 
és Bizinger Krisztián régésztechnikusok. 

Sz. W1LHELM GÁBOR 

391. Szeged-Szőreg, SZGT-30 je l ű kút 
// 

(Csongrád megye) 0 
A Szőreg 1. Biztonsági Gáztározóhoz tartozó SZGT-30 jelű 
kút építési területén (880 m 2) 2008. február 4-8. között vé
geztünk megelőző feltárást. A kutatott területen és annak 
tágabb környékén a korábbi terepbejárások őskori telepre 
utaló leleteket eredményeztek. A kúthely D-i részén 55-75 , 
cm, K-i és Ny-i részén 65-80 cm, míg az E-i részén 65-70 
cm vastag réteget humuszoltunk le. A kúthely középső 
területén egy K-Ny-i irányú, 13,5-14 m széles sötétszürke „ 
agyagos betöltésű árok jelentkezett, n1ely a kúthely EK-i „ 
részén derékszögben EK felé fordult. A széles árok K-Ny-i , 
szakaszán 20-30 cm, EK-DNy-i szakaszán 125 cm mély, 
„U„ inetszetű volt. Az őskori lelónelynek ezen a részén 
csekély megtelepedettséggel kell számolnunk. 

392. Szeged-Tápé, Algyő külterület 
(Csongrád megye) Sza 

GuLY Ás GYÖNGYI 

Algyő leülterület !.: A Szőreg 1. Biztonsági Gáztározó 
IV. jelű nyomvonalszakaszán 2008. n1ájus 14-16. 
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között végeztünk n1egelőző feltárást. Mintegy 50-60 
cm vastagságban távolítottuk el a humuszt. A Ny-K-i 
hossztengelyű, két, téglalap alakú szelvényben összesen 
közel 1000 m 2-en egyenletes eloszlásban több objektum 
foltja bontakozott ki a sárgás és barna altalajon. Csak 
településre utaló jelenségek kerültek elő: 10 gödör, 7 
cölöplyuk és 1 árok. Mindegyikük a szarmata korszakra 
datálható. Az objektumok közül jelentősnek tarthatjuk a 
terület legmélyebb pontján előkerült három egymásba 
ásott, nagyméretű gödröt, amelyek valószínűleg agyag
nyerőként szolgáltak. 

Algyő külterület II.: A Szőreg I. Biztonsági Gáztározó 
SZGT-13 jelű kútjának építési területén 2008. március 
10-21. között végeztünk megelőző feltárást. Mintegy , 
50-60 cm vastag humusz eltávolítása után az E-D-i 
tengelyű, több helyen megtört, téglalap alakú szelvény 
nagysága közel 926 m2 lett. Egyenletes eloszlásban több 
objektum foltja bontakozott ki a sárgás és barna altala
jon. Csak településre utaló jelenségek kerültek elő: 50 
gödör, 2 cölöplyuk, 1 árok, 1 füstölő, 2 gazdasági jellegű 
épí tmény. Egy kivételével mindegyikük a szarmata 
korszakra datálható. Az objektumok közül jelentősnek , 
tarthatjuk a terület EK-i sarkában előkerült füstölő 
maradványát. A legfigyelemreméltóbb jelenséget az 
56. sz. objektum szolgáltatta, amelyhez két kemence 
is csatlakozott, funkcióját tekintve valószínűleg afféle 
„sütónáz"-ként szolgálhatott. 

PALUCH TIBOR 

393. Szeged-Tápé, Algyői Rákóczi Tsz ,, ~ 

(Csongrád megye) 0 , A 
Az M43 autópálya 1. sz. lelónelye a 4413. sz. országút 
mentén fekvő Boldizsár-tanya, és az Algyői Rákóczi Tsz
hez vezető kövesút n1entén, attól kb. 100 in-re húzódó 
dombháton helyezkedik el. A dombháttól DNy-ra kb. 
2-3 m-rel alacsonyabb medernyom húzódik. E meder , 
partján terül el a lelónely, ezen az ENy-DK irányú part-
oldalon 2008. július 22. és augusztus 4. között 5173 m2-t 
tártunk fel. , 

A nyomvonal EK-i szélén 7, a DNy-i részén 19 ob-
jektum rajzolódott ki. Az objektumcsoportok egymástól 
110-120 m-re helyezkedtek el. 

Az előkerült 21 objektum közül 5 árok (2 karám), 14 
gödör és 1 cölöplyuk. Korukat tekintve 4 őskori, kettő , 
Arpád-kori és 15, korhatározó leletanyag hiányában, 
ismeretlen korú. 

GULYÁS GYÖNGYI - SósKUTI KORNÉL 

39Li. Szeged-Tápé, Ásványhát 1. 
(Csongrád megye) Sza 
A Szőreg-1. Biztonsági Gáztározó munkálataihoz kap
csolódó régészeti kutatások egyik állon1ása volt a Sző
reg-1 . nyon1vonal feltárása. A 2008. április 7-23. között 
végzett megelőző feltárás három, korábban inegkutatott 
kútponthoz (SZGT-2, SZGT-3, SZGT-6) futó bekötőve-

zeték nyomvonalának kutatható szakaszait érintette. 
A munkálatok legnyugatibb, egyben kezdőpontja az 
SZGT-2 jelű kútpont. Innen a vezeték nyon1vonalát 
követve DK felé haladva folyt a régészeti n1unka, közel 
3 hétig. A tervezett vezeték nyomvonalát számos he
lyen élő vezetékek keresztezték. Ezeken a szakaszokon 
biztonsági okokból nem folyhatott régészeti munka. Ez 
okozta azt a helyzetet, hogy a teljes nyomvonalszakasz 
10 egységre, azaz 10, a geodéták által kimért 5 m széles 
szelvényre (tömbre) töredezett. Az első szelvény az 
SZGT-2 kút feltárt felületéhez kapcsolódott. Mivel az 
objektumok folyamatosan jelentkeztek, számozásuk 
SN5-el kezdődött. Az átláthatóságot megtartva a szá
mozást végigvittük az utolsó, 10. szelvényig. 

A feltárás nyomvonala több lelónelyet érintett. , 
A nyon1vonal ENy-i szakasza a 200711 sz. lelónely terü-
letéró1 indult, majd innen tovább DK-felé végighaladt, s 
a Herceg-tanya nevű lelónelyen folytatódott. A korábbi 
terepbejárások ezen a területen intenzív rón1ai kori, 
szarmata telepre utaló nyon1okat rögzítettek. Ezen kor
szak objektumait tártuk fel az SZGT-2 és SZGT-3 kutak 
területén is. A feltárások és a korábbi terepbejárások 
eredményei alapján további telepobjektumokra lehetett 
számítani a nyomvonal teljes hosszában. Összesen 53, 
régészetileg is értékelhető objektumot találtunk, közülük 
több folytatódott a szelvényeken túl is. 

Az ásatáson 36 szarmata gödör került elő, közülük 
számos méhkas alakú volt. Ezek mellett több szelvény
ben is előkerültek nagy, tagolt, helyenként 3 m mély 
gödrök. Kivételesek a szögletesek és az árokszerűek. 
A gödrök általános jellen1zője a betöltés felső harma
dának viszonylagos leletanyagbősége, és az alsó rétegek 
agyagos betöltése, an1i viszont leletben szegény. Sok 
gödörben a leletgazdag rész hamus, paticsos betöltésű, 
barnás humusz volt. Ez a jellegzetesség végig megfigyel
hető volt az 1. szelvénytó1a10. szelvényig. 

A gödrökön kívül 4 szarmata kori árok részletét 
sikerült megfigyelni. Ezek közül kettő azért figyelemre 
méltó, mert párhuzamosan futottak a 10. szelvényben, 
n1etszetük is azonos volt. A két ároktól DK-re régésze
tileg értékelhető objektum már nem került elő. 

A 3. szelvényében - amely egyébként a 8. szelvény 
mellett a legsűrűbben volt fedett régészeti objektu
mokkal - egy sekélyen az altalajba mélyített szögletes 
340x340 cm-es ház alapja került elő, középen cölöplyuk
kal. A padlón hengeres kék üveggyöngy és egy edényke 
töredéke feküdt. Egy másik, füles amphora alakú üvegy
gyöngy egy méhkas alakú gödör betöltéséből került ki. 

Az előkerült leletanyag döntő többségét a korongolt 
és kézzel forn1ált edények töredékei adják. Több hon1bár 
és korsó töredéke n1ellett tálak és csészék töredékei, 
valan1int, ha kis szán1ban is, de terra sigillata töredékek 
is előkerültek. A kézzel forn1ált edények közül fazekak, 
kisebb csuprok, bögrék és gombos fedők n1aradványait 
figyeltük ineg. 

Ke1nence eredeti helyzetében nem került elő. Több 
esetben n1egfigyeltük azonban ezek áthalmozódott ma-
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, 
radványait. Atégett platnidarabok, betapasztott kerán1i-
ával különösen a terület DK-i végében lévő gödrökben 
voltak gyakoriak. 

A feltárás hosszanti, kutatóárok-szerű jellege lehető
vé tette a korábbi terepbejárás adatainak kiegészítését, 
pontosítását. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a korábban 
különálló 2007 / 1 sz. lelónely tovább terjed D felé, és egy 
egységet képez a szomszédos KÖH 40640 sz. lelónellyel 
(568. sz. kútkörzet). Ezt tá1nasztja alá az a tény is, hogy 
az SZGT-2 és SZGT-3 közötti 1., 2., 3. szelvényben, ha 
ritkásan is, de folyamatosan kerültek elő objektumok. Az 
SZGT-6 felé tartó nyomvonalszakasz 5. és 7. szelvényei
ben nem voltak régészeti objektumok. Ez arra utal, hogy 
a KÖH 42402 sz. lelónely (Távvezeték-indító állomás) 
ezen a részen megszakad. 

395. Szeged-Tápé, Ásványhát II. 
(Csongrád megye) B, Á, ú 

PóPITY DÁNIEL 

A Szőreg-1. Biztonsági Gáztározó területén, a VI. szaka
szon 2008. május 26-29. között végeztük el a megelőző 
feltárást. A felső tern1őréteg vastagsága átlagosan 40-50 , 
cn1 között váltakozott. Az E-D-i hossztengelyű, viszony-
lag széles (9 m), a MOL szervizút által kettéosztott szel
vény nagysága közel 1700 m2 volt, melyen összesen 65 
objektum foltja jelentkezett egyenletes, laza eloszlásban 
a sárga altalajon. Az objektumok zöme a későbronzkori 
halomsíros kultúra időszakára datálható. Közülük egy , 
tehető az Arpád-korra. Néhány objektum másodlagosan 
tartalmazott régészeti értékű leletanyagot, de maguk az 
objektumok az újkorra datálhatók. Néhány objektumból 
nem került elő korszakhatározó leletanyag, de a feltárás 
összesítő képe alapján a késő bronzkori településhez 
tartozhattak. A vizsgált jelenségek zön1e (32) cölöp
hely volt, mely a halomsíros kultúra jellemzője. Közel 
hasonló számban (29) voltak a gödrök is. Három árok
szakaszt bontottunk ki, n1elyek közül kiemelkedik egy 
széles, viszonylag mély, talán erődítési objektumként 
funkcionáló árok. , 

Arpád-kori települési objektumként egy gödör ke-
rült elő a terület K-i részén. A terület településföldrajzi 
adottságai kedvezőek voltak a kora újkorban is. Erre utal 
az eló'került két, nagyméretű objektum is. 

396. Szeged-Tápé, Malajdok-A, -B 
(Csongrád megye) B, A 

PALUCH TIBOR 

A Szőreg-1. Biztonsági Gáztározó SZGT-6H jelű kútjának 
építési területén 2008. február 20-27. között végeztünk 
n1egelőző kutatást. A feltárt 920 m2-nyi területen 10 
objektum foltja jelentkezett egyenetlen eloszlásban. Az 
objektumok mindegyike a szelvény K-i irányába emel
kedő don1boldalon helyezkedett el. A terület közepén, , 
a domb alján egy ENy-DK-i irányban húzódó, széles 
„meder" nyo1nát találtuk meg. A „patak" betöltődési 

viszonyainak tisztázása érdekében egy közel 1 m széles 
és 7 m hosszú helyen átvágtuk. A rétegviszonyok tisz
tázása nem sikerült, mert kb. 60 cm n1élységben n1ár a 
talajvíz jelentkezett. Minden objektum ettó1 az ároktól 
K-re, a don1boldalon helyezkedett el; ettó1 Ny-ra, a 
„patak" túloldalán nem került elő régészeti jelenség. 
A területen csak késő bronzkori településobjektumot 
találtunk, közülük 9 gödör, 1 cölöplyuk. Beló1ük kevés 
számú régészeti leletanyag került napvilágra. , 

Aprilis 7-én a kút építési munkálatainak kezdetén 
objektumok és edénytöredékek kerültek elő, ezért áp
rilis 14-26. között építés közbeni feltárást végeztünk. 
A lelónely a Tisza-Maros összefolyásától kb. 10 km-re , 
EK-ra, a mai tápéi révtó1 alig pár kilométerre helyezke-
dik el, a környék legmagasabb pontján, a Tisza egykori 
árterébó1 kiemelkedő magasparton. A domb alján egy 
széles „meder" nyomait találtuk meg, amely követte a 
domb futását és a környék legmélyebb részén haladt. , 
Az építendő kút területének K-i, EK-i sarkát elfoglaló 
szelvény nagysága elérte az 5000 m 2-t. Az újonnan 
feltárt területen 128 (a februári ásatással együtt tehát 
138) objektum foltja jelentkezett viszonylag egyenletes, 
laza eloszlásban. 

Bár 50 objektumból nem került elő korhatározó 
leletanyag, a településszerkezet, illetve a szuperpozícíók 
alapján ezek a régészeti objektumok is a kora bronzkori 
településhez és temetónöz tartozhattak. Egy kör ala
kú sírgödörbe helyezett, bal oldalára fektetett, rossz , 
n1egtartású, közel E-D-i tájolású, zsugorított csontváz 
került elő. Háta mögött egy szájjal lefelé fordított tálat 
találtunk, míg a lábainál égett növényi maradványok 
(makk?) hevertek. , 

A korszak települési emlékanyagát az ENy-DK-i 
dombháton elhelyezkedő objektumok alkották. Ezek 
többsége (70) egykori tároló-, majd hulladékgödör , 
volt. Altalános jellen1zőjük, hogy bár méreteik nem 
túlságosan nagyok (alig haladta meg mélységük az 50 
cm-t), nagy mennyiségű leletanyag látott beló1ük nap
világot, ami a nagyrévi kultúra korai időszakába sorolja 
a lelónelyet, de a kerámiatöredékeken késő Makó-kul
túrás jellegzetességek is megfigyelhetőek. Felt(ínő az 
őrló'kövek magas száma, ami a korszak földm(ívelésére 
nyújthat tán1pontot. Az őrló'köveken kívül is viszonylag 
sok kőtöredék, pattintott kő került elő a települési objek
tu1nokból. Egy árok, illetve két leletanyaggal keltezett 
cölöplyuk tartozott még ebbe a korszakba. 

Az egyik, ha nem a legfigyelemren1éltóbb jelenséget 
a 136. objektum jelentette. Ez egy közvetlenül az egykori , 
inederparton, a do1nb Ny-i lankáin elhelyezkedő, E-D-i 
hossztengelyű, nagyn1éret(í (8x3,5 m) épület. Legna
gyobb n1élysége elérte a 80 cn1-t. Bejárata a D-i oldalon 
lehetett, ahol oldala enyhe padkával, lépcsőszerűen érte 
el az objektum alját. Felépítésére, szerkezetére utaló 
cölöpszerkezet nem került elő. Pontosabban fogaln1azva, 
az altalajba mélyedve csak egy cölöplyukat figyeltünk , 
meg, n1íg egy másikat bontás közben az objektum EK-i 
sarkában elváló betöltéssel lehetett inegfogni. 
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Az avar korból két négyszög alaprajzú, kb. 6-7 m 2 

alapterületíí épületet figyeltünk meg. Mindkettő ágasfás
szelemenes szerkezetű, a cölöplyukaik tanúsága szerint. 
Funkciójuk nem ismert, de talán az egykori szerepükre 
utalhat a K-i sarkukban talált kisméretű kemence. Ebbó1 
az időszakból más régészeti jelenség nem került elő. 

p ALUCH TIBOR 

397. Szeged-Tápé, Malajdok II. ,, 
(Csongrád megye) O 
A Szőreg-1. biztonsági gáztározóhoz tartozó SZGT-34 
jelű kút építési területén (880 m 2) 2008. február 6-11. 
között végeztünk megelőző feltárást. A kutatott terüle
ten és annak tágabb környékén a korábbi terepbejárások 
őskori telepre utaló leleteket eredményeztek. A kúthely 
D-i részén 55-65 cm, K-i és Ny-i részén 55-60 cm, míg , 
az E-i részén 55-70 cm vastag réteget humuszoltunk le. , 

A kúthely Ny-i részén halad az EK-DNy-i irányú , 
12 m széles, sötétszürke, agyagos betöltésű árok, amelyet 
az SZGT-30 kúthely területén már megfigyeltünk. A 95 , 
cm mély, „U" metszetű árok ENy-i szélébe torkollik a 
60-90 cm széles, 27-30 cm mély, „U" metszetű, sötét-, 
szürke agyagos betöltésű, E-D-i irányú árokszakasz. 
Betöltésük alapján a két árok egykorú. A lelónelynek 
ezen a részén csekély megtelepedéssel kell számolnunk. 

G ULYÁS GYÖNGYI 

398. Szeged-Tápé, 86. sz. kútkörzet 
(Csongrád megye) B, L T, Sza, A, Á, Kk, Kú 
A Szőreg-1. Bizotnsági Gáztározóhoz tartozó SZGT-27 
jelű kút gázvezetéke építési területén, a VII. megelőző 
feltárási szakaszon 2008. április 7-21. között 1787 m2-en 
végeztünk régészeti feltárást. A gázvezeték nyomvona
lán és annak tágabb környékén a korábbi terepbejárások 
bronzkori és szarmata telepre utaló leleteket eredmé
nyeztek. A munkaterületen a nyomvonal 1. tömbjének , , 
ENy-i részén, illetve a 2. tömb ENy-i végén 30-40 cm 
vastag, a nyomvonal többi részén 100- 150 cin vastag 
humuszt termeltünk le. A sárga és a szürkéssárga agya
gos altalajon 93 objektum foltja rajzolódott ki. Közülük 
68 gödör, 39 árok és 15 cölöplyuk. A cölöplyukak közül 
háron1 az SZGT-27 kúthely feltárása során már koráb
ban előkerült, egy összesen 12 cölöpös építmény újabb 
cölöphelyei. 

A bronzleori objektumok nagy részét kerek, ovális 
vagy szabálytalan alakú hulladék- és tárológödrök, ki
sebb részét árkok alkották. Az objektumok az 5 m széles 
nyomvonal egész területén egyaránt jelentkeztek. Az 1. 
tön1b Ny-i részén tártuk fel a legnagyobb méretű, ovális 
alakú, kb. 140 cm n1ély gödröt, melynek bontása során, 
30 cm mélyen, összefüggő paticsos betöltést figyeltünk 
meg. A gödör betöltésébó1 több ütó1<ő, nagy n1ennyiségű 
állatcsont, több zsáknyi kerán1iatöredék (polírozott, 
behúzott peren1íí edény- háromszögletes átmetszetű 

fül-, illetve szalagfül- , ujjbenyon1ással-, rátett bordával, 

bütyökfüllel díszített oldaltöredékek) és több, 2,5-4 
cm átmérőjű, edénytöredékbó1 kialakított, kerek alakú, 
körbecsiszolt korong került elő. , 

A 6 vaskori(?) objektum a 2. tömb ENy-i részén, , , 
egymás mellett került elő. Az EENy-DDK-i tájolású , 
lekerekített sarkú téglalap alakú, egyenesen szűkülő 
falú, 160-215 cm széles, 410-510 cm hosszú gödrök 
két Ny-K-i tengelyű sorb an jelentkeztek. A 30-45 
cm mély gödrök alján cölöplyukat és járószintet sem 
figyeltünk meg. Betöltésükből állatcsont és kézzel 
formált (bronzkori kerámiától eltérő) edénytöredékek, 
az egyikbó1 vaskés, egy másikból négyzet átmetszetű 
vastárgy került elő. 

A 6 kelta objektum közül 5 kerek alakú, egyenesen 
szűkülő vagy ívelten bővülő falú gödör. A gödrök és 
az árok a 2. tömb középső részén egymás közelében 
jelentkeztek. Betöltésükbó1 kevés lelet (grafittal soványí
tott oldal-, világosbarna, kifelé megvastagodó peremű 
edénytöredék), egy gödörbó1 sötétkék üvegkarperec 
töredéke került elő. 

A szarmata objektumok az 1. tömb egész felületén, 
egymástól kisebb-nagyobb távolságra, illetve a 2. tömb , 
ENy-i végén jelentkeztek. A gödrök kerek vagy ovális 
alakúak, oldalfaluk ívelten szűkülő vagy méhkas alakú. 
Betöltésükbó1 kézzel formált fedő- és fazék-, korongolt tál
' hombár-, amfora- és őrlőkőtöredékek kerültek felszínre. , 

Az egyetlen Arpád-kori, ovális alakú, sekély gödör , 
a bronzkori objektumok között, a 2. tömbbó1 E felé 
leágazó, 5 m széles és 38 m hosszú nyomvonal vége 
felé került elő. 

Az SZGT-24 jelű kút építési területén (7305 m2) má
jus 21. és július 2. között végeztünk megelőző feltárást. 
A kúthelyen és annak tágabb környékén, a szántott fel-, 
színen bronzkori, kelta, szarmata és Arpád-kori telepre 
utaló leleteket gyűjtöttünk össze. A 40-100 cm vastag 
humusz eltávolítása után a sárga agyagos, illetve a feltá
rási terület déli részén a szürkésbarna agyagos altalajon 
393 objektum foltja rajzolódott ki. Az 533 stratigráfiai 
egység közül 401 gödör, 27 árok, 72 cölöplyuk, 26 ház
hely, 2 sír, 2 szabadtéri kemence. , 

A bronzkori objektumok a feltárási terület E-i, Ny-i 
és D-i részén, általában kisebb csoportokban h elyez
kedtek el. Az objektumok 90o/o-át kerek, ovális vagy 
szabálytalan alakú, egyenesen bővülő-, vagy szűkülő falú 
bánya-, illetve szemetesgödrök, kisebb részét árkok és 
cölöplyukak alkották. A kerek és szögletes alakú cölöp
lyukakból összefüggő cölöpsorokat nem figyeltünk meg. 
A gödrökbó1 elsősorban jellegtelen, kerámiazúzalékkal 
vagy homokkal soványított, nagyméretű fazekakhoz, 
illetve polírozott felületű, vékony falú edényekhez (fü
les bögre, füles edény, tál) tartozó töredékek kerültek 
elő. A fazéktöredékeken általános díszítés a vízszintes, 
széles fogófül, a felfelé vagy lefelé álló bütyök, az ujj
benyon1ással vagy ferde bevagdalással díszített, rátett 
borda. Több gödörből került felszínre csücskös pere1nű 
tál- és bögretöredék, melyek a halomsíros kultúra 
jelle1nző edénytípusai. Néhány gödörben a Gáva-kul-

286 
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túra jellegzetes, turbántekercseléssel díszített peremű, 
illetve síkozott, belső oldalán kannelurával díszített 
peremű tál, és hasán ferde kannelurával díszített bögre 
töredékei feküdtek. A leletek között egy-egy ritkaság is 
előfordult: halsütőtál töredéke, gerezdelt, nagyméretű 
hálónehezék, kó'baltatöredék, csont nyílhegy, bronz ártö
redékek. A feltárási terület D-i részén, több nagyméretű 
bányagödör közelében két, Ny-K-i tájolású, jobb oldalán 
fekvő, zsugorított helyzetben eltemetett gyermek sírja 
feküdt. Az egyik kerek alakú gödörben szarvasmarha 
vázat bontottunk ki. , 

A kelta gödrök a feltárási terület E-i szélén , egymás 
közelében feküdtek. Betöltésükbó1 korongolt, barna 
színű, kihajló, duzzadt peremű táltöredékek, két szür
késbarna orsógomb és egy kézzel formált, hengeres testű 
fél szűrőedény is eló'került. 

A szarmata objektumok a kúthely középső és Ny-i 
részén helyezkedtek el. A kerek, méhkas alakú vagy 
egyenesen bővülő falú gödrökbó1 egyrészt kézzel formált 
fazekakhoz és fedó'khöz, másrészt korongolt, szürke, 
hombárokhoz, tálakhoz tartozó töredékek kerültek fel
színre. Egy-két gödörben orsókarikát, agyagnehezéket, 
őrlő- és fenó'követ, vasfibulát, egy nagyobb méretű, közel 
2 m mély gödörben pedig két teknőcpáncélt is találtunk. , 

Az avar objektumok a terület E-i szélén és a közép-
ső részén két csoportban, egy-egy szabadtéri kemence 
környékén jelentkeztek (a két kemence egymástól 35 , 
m-re feküdt). Az egyik kemence szájnyílása ENy-i, a 
másiké DK-i irányba nézett, ez utóbbi hamusgödrében 
függőlegesen álló őrló'követ bontottunk ki. Mindkét 
kemencéhez szögletes alakú munkagödör tartozott, 
az egyik közepén tetőtartó oszlophellyel. A kemencék 
agyagból épített felmenő fala és sütőfelülete igen rosz
sz állapotban maradt meg. A tapasztás alatt mindkét 
esetben kézzel formált edénytöredékekbó1 (az egyiknél 
őrló'kőtöredékek is) álló réteget figyeltünk meg. Az avar 
objektumok betöltésébó1 elsősorban kézzel formált, 
kerámiazúzalékkal soványított sütó'harang- és fazéktö
redékek kerültek elő. Csupán egy gödörben találtunk 
korongolt, szürke, vékony falú, vízszintes és hullámos 
vonalkötegekkel díszített oldaltöredéket. , 

A késő Arpád-kori és a középkori objektumok száma is 
jelentős a leló'helyen. A leletek tanúsága szerint a terület 
a 13. sz. második felétó1 egészen a 18. századig folya-, 
matosan lakott volt. A késő Arpád-kori és a középkori 
objektumok zömét kerek, ovális vagy szabálytalan alakú, 
egyenesen szűkülő- vagy hengeres falú gödrök alkották. 
A hengeres falú, 120-190 cm mély gödröket általában 
a vízelvezető árkok széleibe ásták. A gödrök kisebb
nagyobb csoportokban helyezkedtek el, melyek között 
megtaláljuk a hulladék-, az élelemtároló-, a vízgyűjtő- és 
a bányagödröket is. A feltárási terület K-i és D-i részén 
egy kéttagú, 100-150 cm széles, változó mélységű, derék-, 
szögben kanyarodó árok futott, melynek E-D-i szakasza 
29 n1, Ny-K-i szakasza 65 m hosszú volt. Az említett 
árokból további két csatorna ágazott le, melyek szabályos 
téglalap alakú területeket határoltak el egymástól. Az 

objektumok betöltésébó1 korongolt, apró kaviccsal vagy 
homokkal soványított, vörösre kiégetett fazék- és korsó
töredékek kerültek elő. A cserépbográcsokhoz tartozó 
peremtöredékek száma igen alacsony. A töredékeken 
általános a bekarcolt csigavonal díszítés. Két gödörbó1 
fenékbélyeges fazéktöredék került elő. A használati 
eszközök között megtalálhatók az őrlő- és fenó'kövek, 
a csontkorcsolyák, a hálónehezékek, a félgömbös fejű 
vasszögek, illetve a pontkörös díszítésű csontnyél. Az , 
egyik gödörben D-E-i tájolásban eltemetett, félbevágott 
kutyavázat bontottunk ki. 

A késő középkori és a kora újkori objektumok a 
feltárási terület középső részén, egy Ny-K-i irányú ki
emelkedésen kerültek elő. A gödrök jellegzetes leletei 
voltak a szürke, vékony falú, vállán hullámvonalköteg 
díszes korsó- és belső mázas edénytöredékek. , 

A kora újkori objektumok közti~ az ENy-DK-i irányú, 
téglalap alakú, 200-240 cm széles, 400-450 cm hosz
szú, egyenesen szűkülő falú, 20-40 cm mély gödröket 
emeljük ki, melyek közül 26 került elő. A házhelyként 
meghatározott gödrök két sorban helyezkedtek el, 
egymástól 100- 140 cm-re. Az egyik házban 35 ólom és 
egy agyag hálónehezéket találtunk, mely alapján felté
telezzük, hogy vagy halász- vagy kubikuskunyhóként 
használhatták ó'ket. 

Az SZGT-24 és az SZGT-27 jelű kutak, illetve az 
SZGT-27 kúthoz tartozó gázvezeték területén feltárt 
objektumok egy leló'helyhez tartoznak. A leló'hely D-i 
irányban a Tápéi-főcsatornáig folytatódik. 

399. Szeged-Tápé, Sulymos-hát 
(Csongrád megye) Ő 

GULYÁS GYÖNGYI 

A leló'hely a Tisza K-i oldalán található, a Hódtó-, 
Nagyfai összekötő-csatornába torkolló keskeny, E-D-i, 
majd K-Ny-i irányú csatorna K-i partján. Az előzetes 
terepbejárás a területen gyér szarmata településnyo
mokat lokalizált. A feltárandó nyomvonal, az SZGT-
30 és SZGT-34 kutakhoz vezető kútbekötő vezeték, a 
IX. nyomvonalszakasz közel K-Ny-i irányban vágta a , 
leló'helyet, egy kis E-i leágazással megtörve. 

A feltáró munkálatokat 2008. május 29. és június 
3. között végeztük. A nyomvonal teljes szélességében 
kezdtünk, és hamarosan eló'bukkant az SZGT-30 leló'he
lyen már észlelt erődítési árok foltja. A nyomvonal 
Ny-i harmadában egy közelmúltban felh agyott tanya 
nyon1ait észleltük. A feltárandó terület K-i harmadát 
egy vízelvezető árok vágta, majd egy téglalap alakú 
újkori beásás nyoma bontakozott ki. A szelvény K-i 
végében számos jelenkori csővezeték nyomát észleltük. 
A humuszolás során végig jellemző volt az igen erős, 
kötött talajszerkezet és a relatíve vastag, gyakran 2 m 
mélységet közelítő humuszréteg. 

Munkatársak: Bene Zsuzsanna, Bizinger Krisztián 
technikusok. 

Sz. W 1LHELM GÁBOR 
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liOO. Szeged-Tápé, Szomolya 
(Csongrád megye) B 
Tápé határában a Szőreg 1. Biztonsági Gáztároló V. meg
előző feltárási szakasz területén az előzetes terepbejárás 
gyér őskori településnyomokat lokalizált (MOL 200717 
lh.). A feltárandó nyomvonal, az SZGT-20-as kúthoz , 
vezető kútbekötő vezeték nyomvonalán, közel E-D-i 
irányban vágta a lelónelyet, egy K-Ny-i irányú, kétszer 
derékszögben megtörő kis résszel. 

A feltárást 2008. júniusban végeztük. A nyomvonal , 
E-i, közvetlenül az SZGT-20-as kútfejhez kapcsolódó 
szélén kezdtük a munkálatokat, 5 m szélességben, majd 
egy leletmentes sáv után már csak 2 m széles sávban 
folytattuk D-i irányba haladva, a kis K-Ny-i kitérőt is 
követve. A terület középső harmadában a nyomvonal D-i , 
szélétó1 folytattuk a munkát, immár E-i irányba haladva, 
szintén 2 m széles sávban. Nagyjából 10 m leletmentes 
részt követően egy árok foltja bontakozott ki, így a fe
dett részen már a teljes, 5 m szélességben haladtunk. 
A terület középső harmadában ismét feltáratlan maradt 
egy kb. 22 m hosszú szakasz. 

A lelónelyen 4 objektum került elő, melyeket kora 
bronzkori kerámiatöredékek kelteztek. 

Munkatársak: Bene Zsuzsanna, Bizinger Krisztián 
technikusok. 

liO 1. Szeleste határa 
(Vas megye) U, B, Ró, N 

Sz. WILHELM GÁBOR 

2008 őszén megelőző feltárásokat végeztünk a 86. sz. 
főút nyomvonalára eső régészeti lelónelyeken. 

Kertvégi szántók: November 10-19. között dolgoz
tunk ezen a leló'helyen. A területet 2820 m 2-en hu
muszolták le, miközben régészeti jelenségek kerültek 
a felszínre. Egy gödör nyesésébó1 a középső neolitikus 
dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája díszkerámiája 
került elő. Egy feltehetően kemence és hamusgödre in-, 
dokolta, hogy az E-i depóhely területén kutatószondákat 
nyissunk. Erre azonban ez évben már nem került sor. 

Szentkúti-dűlő: Október 13. és november 28. között 
4077 m2-t humuszoltak le, ami magába foglalt egy 2007-
ben a Vas megyei Múzeumok Igazgatósága által ezen a 
területen nyitott szondát is. Az ásatás során összesen 67 
objektumot regisztráltunk. A jelenségek cölöphelyek és 
alapárkok (gyakran hosszúházak teljes vagy részleges 
alakját kiadva), hosszúházak melletti kísérő árkok, göd
rök, gödörkomplexumok. Az észlelt régészeti korszakok: 
őskor (középső újkőkor, dunántúli vonaldíszes kerámia 
kultúrája). Kevés az újkori bolygatás. A régészeti le
letanyag házi- és díszkerámia, kőeszközök (pattintott 
és csiszolt) és gyártási hulladékok, kevés állatcsont. 
Jelentősebb leletek: arcos edény kéztöredéke, kővéső, 
obszidiánpenge töredéke. 

Temető mellett: Szeptember 2-30. között összesen 
6417 in2 lehun1uszolt felületen 460 statigráfiai számot 
regisztráltunk. A jelenségek cölöphelyek, gödrök, ár-

kok, 1 sír, újkori földművelés nyomai. Az eddig észlelt 
korszakok: őskor (főként területünk D-i részein, de 
alapvetően szinte csak felszíni leletekbó1 ismert); római 
kori két árok; népvándorlás kor (nagyobb mennyiségben 
egyetlen jelenségünkbó1); középkor (főként területünk , , 
E-i részén); újkor (területünk E-i részén). Jelentősebb 
jelenségek: bronzkori (Gáta-Wieselburg kultúra) sír 6 
edénymelléklettel, egy Mollusca-gyönggyel. A csontváz , 
zsugorított pózban, E-D irányban feküdt, alsó végtagjai 
újkori földművelés miatt hiányoztak. Két római kori 
árok, K-NY irányúak. Jelentősebb leletek: 3 római kori 
bronzpénz, 1 bronzpénz, 1 bronzkarika üveggyönggyel, 
1 fekete római kori sigillata utánzat. 

Munkatársak: Basticz Zoltán régész; Könczöl Laura, 
Faiszth Szabina, Bőtsch Enikő, Csuti Tamás, Kolonits 
László régésztechnikusok. , 

NYERGES EVA 

li02. Szentendre, Dózsa György út 9-11. 
(Pest megye) Ró 
2008-ban több ütemben végeztünk megelőző régészeti 
feltárásokat a területen (Hrsz.: 381, 382, 396) . 2008. 
n1ájus 14-28. között 342,75 m 2-en 4 római korra kel
tezhető jelenséget tártunk fel. Szeptember 9-én a 381, 
382 hrsz. telkeken a volt buszállomás szerelőaknáit 
távolították el, régészeti jelenségekre utaló nyomokat 
nem észleltünk a szakfelügyelet során. A szakfelügye
lettel párhuzamosan, harmadik ütemben szeptember. 
29-én vette kezdetét a fent említett területek megelőző 
régészeti feltárása . Először az 1 . sz. kutatószonda K-i 
részében észlelt római kori gödörjelenségekre nyitot-, 
tunk rá, a szonda E-i fala mellett, 23x26,7 m-es terü-
leten. A megnyitott részen régészeti jelenséget nem 
észleltünk. Folytatva a terület megnyitását, a májusban 
észlelt hármas árok újabb szakaszát figyeltük meg, 
bontása során jelentős mennyiségben római szürke 
házikerámia került elő. Elérve a hármas árok vonalát, 
közvetlenül a beruházási terület D-i sarokpontja mel
lett három, 2. századra keltezhető római csontvázas 
sír és egy hamvasztásos temetkezés látott napvilágot. 
Leletanyaguk: arany hurkos-kapcsos végű fülbevalók, 
borostyán gyűrűkő, bronzérmék, mécsesek, sigillata tál, , 
üvegpohár. A hármas ároktól Ny-ra mind az E-i, mind 
a D-i részen előkerült objektumokra 20 m szélességben 
rányitottunk, régészeti jelenségeket nem észleltünk. Az 
árok Ny-i ágától kb. 1,5-2 m-re ismét síroka t találtunk. 
Az előkerült kilenc 2. századi rón1ai sír között egy kő
ládasír is volt. A földsírok eltérő mélységben jelentkez
tek. Leletanyaguk: arany drágakő-berakásos medalion, 
arany fülbevaló, aranyozott pasztagyöngy, Claudius
érme, bronz karperecek, üvegpoharak. A síroktól 8-10 , 
m-re K-re a szerelőaknák zárták le a területet, E-ra 
egy földcserélt, erősen szennyezett szakasz található. 
A sírokra Ny-i irányban is rányitottunk, egészen a 2. 
kutatószonda vonaláig. Több régészeti jelenséget n1ár 
nem észleltünk. 

288 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

A 2. sz. szonda Ny-i oldalán egy hosszabb, a szondá
ra meró1eges kutatóárkot, valamint két kisebb, a szon
dával párhuzamos árkot nyitottunk, régészeti jelenséget 
nem észleltünk. A lehumuszolt 3144 m2-nyi területen 
39 római kori objektum került elő, mindegyike a Kr. u. 
2. századra keltezhető. 

403. Szentendre, Paprikabíró utca 
(MRT7. k.28/ 1 lh .) 
(Pest megye) Ró 

HERBÁLY RÓBERT 

A szentendrei római tábor közvetlen szomszédságában, 
a Paprikabíró u. 13. sz. alatt lakóház bővítéskor római 
szórvány leletek és újkori csontvázak kerültek elő a 
munkagép nyomában. A pince bővítésekor egy árok 
metszete látszott. A közműárkok bolygatott feltöltésé
ben teguladarabok és terra sigillata töredékek kerültek 
elő. Összefüggő felület átvizsgálására nem volt lehető
ség. Valószínűleg a vicus militaris területét bolygatták 
meg az építkezéssel. 

404. Szentetornya, Eötvös-major 
(Békés megye) Á, Kk 

ÜTTOMÁNYI KATALIN 

2008. március 31-én helyszíni szemlét végeztem a fenti , 
lelónelyen. A műúttól E-ra, a kiemelkedő, hátas részen 
indultam azzal a céllal, hogy a lelónely kiterjedését 
meghatározzam. A műúttól mintegy 15-20 m-re már , 
néhány Arpád-kori edénytöredék volt látható a szántás-
ban. A műúttól 50 m-re jelentkezett a késő középkori 
telep első nyoma, néhány vékony falú, gyorskorongolt 
edénytöredék formájában. Ezt követően a lelőhely 
felszíni nyomai egyre sűrűsödtek. A felszínen egészen 
a Jankó-tanyával szemben lévő területig tudtam le
letanyagot gyűjteni. A település szélét egyértelműen 
jelezte számomra a szántásban talált nagy mennyiségű 
salak, illetve fajalitos olvadék, ami a település más , 
részén nem mu tatkozott. A műúttól E-ra lévő második 
kiemelkedésen nagy mennyiségű tégla töredéke hívta 
fel a figyeln1em arra, hogy ezen a helyen is téglaépület 
állhatott, talán éppen a falu nagy (villicus) háza, a 
templomtól DNy-ra, mintegy 50-80 m-re. A templom 
feltételezett helyét jelentő magaslaton a gabonában a 
templom falának DNy-i része jól látszódott. A templon1-
dombról letekintve, DK-i irányban, néhány szabályos, 
közel négyzet alakú sötétebb zöld foltot, földbe ásott 
házak nyomait láttam. A feltérképezett területró1 csak 
néhány késő középkori edénytöredéket, téglatöredé-, 
ket, egy vascsipeszt, és Arpád-kori cserépüst-töredéket 

,, . .. 
gyuJtOtten1. 

A leleteket átadtam a Szántó Kovács János Múze
umnak. 

CSÁNYI VIKTOR 

405. Szentgyörgyvár-Felsőmánd, 76. sz. műút 
(Zala megye) B, Ró , 
A községtó1 E-ra, Felsőmánd-puszta településrészen, a , 
Zala-folyó K-i partján, a széles ártérre lejtő E-D-i domb-, 
hát lábánál E-D-i irányban hosszan elnyúló régészeti 
lelónely déli felében, a Szombathely-Hévíz 400 kV-os 
távvezeték beruházáshoz kapcsolódóan 2008. október 
18-21. között 5 objektumot tártunk fel. Egy gödör és 
egy urnasír a késő bronzkori u rnasíros kultúra hagya
téka. A többi három objektumból római kori leletek 
kerültek elő. 

Munkatársak: Fullár Zoltán és Mészáros Melinda 
régészek. 

406. Székesfehérvár, Fő utca 10. 
(Fejér megye) Kú, ú 

KVASSAY JUDIT 

Az eredetileg postaállomás, Schmidegg-ház, majd Zichy
palota, ezután Magyar Király Szálloda, késóbb Velence 
Szálló, napjainkban újra Magyar Király Szálló Székes
fehérvár egyik legjelentősebb, ebbó1 a korszakból szár
mazó épülete. Az egyemeletes, 4+ 3+4 tengelyes fónom
lokzattal, 1819 körül épült palota terveit valószínűleg 
Pollack Mihály készítette. A szálló a középkori Feh érvár 
legfontosabb, legnagyobb kiterjedésű külvárosának, a 
Budai külvárosnak a központjában állt. A középkori kül
város sáncokkal, árkokkal elkülönített magja a belvárost , 
körülölelő várároktól E-ra, a mai Zichy-liget környékén 
helyezkedett el. 

A Budai külváros területe azon az elkeskenyedő , 
földnyelven terült el, mely E feló1 nyúlt be a Sárvíz 
mocsaraiba és a belváros területén három, a D-i külvá
rosban már csak egy utca szélességű. A Budai külváros 
határait Ny és D feló1 még a mocsárvílág határolta, ám , 
E és K feló1 már várárokkal és sáncokkal határolták el 
a szárazulattól. Ezen a szárazulaton helyezkedett el a 
Budai külváros erődítéseken kívül rekedt része és a 
mai Öreghegyen kialakított szó1ónegyi település, mely 
szintén Fehérvár részét képezte. 

2008. augusztus 14. és szeptember 2. között n1eg
előző feltárást, illetve régészeti szakfelügyeletet tartot
tunk a Magyar Király Szállóhoz kapcsolódó építkezésen. 
A szálló területén és annak környékén kellett keresnünk 
a két földerődöt, valamint árkaikat, a külváros piacte
rének egy részét, ott Ferdews Lukács polgár 1517-ben 
említett házát, valószínűsíthető fürdőjével, a Szent 
Miklós egyházhoz tartozó, annak közelében álló házak 
egy részét, köztük az 1539-ben említett, a Szent Miklós 
egyház káptalanjához tartozó Hegy Gergely jobbágy 
házát, aki szintén a szent Miklós negyedben lakott. 
A feltárások során meg is találtuk az egykori Sörkert 
járószintje alatt az 1602 körül épített lépcsőzetes alap
rajzú földerőd alapjait, egyben igazolva rekonstrukciónk 
pontosságát. További középkori részletek azonban nem 
kerültek elő, mivel azokat, valószínűleg már az árkok és 
sáncok építése során megsem1nisíthették. 
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A Budai kaput biztosító földerőd árkának és sáncá
nak helyét a feltárás szintpontjainak ismeretében arra 
a területre tehetjük, ahová korábbi rekonstrukciónk 
alapján vártuk. 1802-ben és 1816-ban már „L"- alap
rajzú postaház állt a funduson, egészen 1819-ig, hiszen 
egy ekkori metszeten, sőt August Frey 1820-ban készült 
akvarelljén is már látható Gróf Schmidegg Tamás 1826-
ban mai „U"- alaprajzi elrendezésével ábrázolt, illetve 
feliratozva megjelenített háza. A postaház falait a 
székesfehérvári Városi Téglaégetőnek a téglafelszínbó1 
kiemelkedő, „S j W" és „S W" (Stuhl Weissenburg) mo
nogramos tégláiból emelték, olyanokból is, melyeken 
a „W" középső szára Y-ban végződik. Ugyanennek az 
épületnek a falában találtuk a téglafelszínbó1 kiemel
kedő „S+ W" (Stuhl+ W eissenburg) monogramos, illetve 
az olyan „S W" (Stuhl Weissenburg) monogramos 
téglákat, melyeken a „W" betű talpán egy-egy lenyúló 
vonal van. Ebbó1 a falból emeltük ki a téglafelszínbó1 
kiemelkedő „SZ F" (Székesfehérvár) monogramos 
téglákat is. 

Adataink azt tanúsítják, hogy a Schmidegg-család , 
háza már legalább 1819-ben állt a postaház helyén. Epí-
téséhez egy közeli, a török korban elpusztult templom 
faragott- és kváderköveit, köztük egy 15. századi homok
kő bordát is felhasználtak. A város neves műgyűjtője, 

Kőrösi Jenő pár évvel ezelőtt két középkori kőfaragványt 
is talált a helyszínen. A Schmidegg-ház építéséhez ter
mészetesen elsősorban a Schmidegg-család téglaégető
jének termékeit, téglát, tetőcserepét használták fel, a 
téglafelszínbó1 kiemelkedő, tükörírású, „S" (Schmidegg) 
monogram fölött 3 részes, alul sarkos, zárt, illetve leke
rekített koronával megjelölve. 

A Zichy-család 1850 körül vásárolhatta meg az in
gatlant. Patay János 1870 körül készített felvételi rajzán 
azt olvashatjuk, hogy az épület ekkor még a Zichy-család 
birtokában volt („Gr. Zichyi ház") . Az itt feltárt „(C) 
I5 Z4" (Comes Iosephus Zichy) monogramos téglák 
tanúsága szerint valószínűleg gróf Zichy III. Károly 
(1785-?) fia, gróf Zichy József (1814-?) idején, 1854-ben 
átépítették. Az átépítés nem lehetett gyökeres, hiszen 
városalaprajzaink, metszeteink és az egyre gyakrabban 
megjelenő fotók a mai napig szinte változatlan alaprajz
zal, homlokzattal ábrázolták. 

A szálloda kialakításához, átalakításaihoz ásatási 
megfigyeléseink alapján, székesfehérvári téglagyárak 
Karl György, Mann József és Say Ferenc Téglagyára 
szállított építőanyagot. A téglafelszínbe bemélyedő, 
lekerekített sarkú téglalap alakú mezó'ben, lekerekített 
sarkú téglalap alakú keretben kiemelkedő „K G" (Karl 
György) monogramos téglákat 1864-1910 között gyár
tották. A téglafelszínbe bemélyedő, lekerekített sarkú 
téglalap alakú mezó'ben, lekerekített sarkú téglalap alakú 
keretben kiemelkedő „J M" (J oseph Mann) monogramos 
példányok 1879-95 között, a téglafelszínbó1 kiemelkedő 
„S F" (Say Ferenc) monogrammal megjelöltek pedig 
1917-30 között készülhettek. A téglák gyártásának 
évszámai hozzávetőleg azonosak lehetnek a szálló 

átalakításainak időpontjaival. Régészeti kutatásaink a 
legújabb átépítéshez kapcsolódtak. 

407. Székesfehérvá r, Fürdősor 7 / a 
(Fejér megye) B, Kk 

SIKLÓSI GYULA 

2008. november 11-12-én végeztünk próbafeltárást a 
területen (Hrsz.: 4384). A kijelölt két kutatóárokban 
1-1 árok került elő. Az egyikben kevés bronzkori, fel
só'bb részében túlnyomórészt 18-19. századi kerámia 
került elő. A másikat késő középkori kerámiatöredékek 
hitelesítették. Az 1. árokban feltártuk a korábbi épület 
alapozását, homokba rakott mészkő kváderköveket 
feltehetőleg a Belváros török kor utáni bontásából, 
másodlagosan felhasználva. 

408. Székesfehérvár, Kertalja utca 48. 
(Fejér megye) Kö 

FÜLÖP GYULA 

2008. október 3-án próbafeltárást végeztünk az épülő 
ház helyén. A két 90 cm széles árkot a tervezett új épü
let hosszanti és keresztirányú alapfalainál jelöltem ki. 

A hosszabb árok Ny-i harmadánál középkori gabo
natároló verem alja került elő, kiégett falakkal, megégett 
gabonamaradványokkal. Az égett rész tetején némi 
állatcsonttöredék és középkori kerámiatöredék került 
elő. A verem felső részét újkori beásás bolygatta meg, 
tette tönkre. 

FÜLÖP GYULA 

409. Székesfehérvár-Maroshegy, Temesvári utca 70. 
// 

(Fejér megye) 0 
2008. október 14-én próbafeltárást végeztünk az ingatla
non (Hrsz.: 6370). Ennek során az újonnan beépítendő, 

ezáltal elfedésre kerülő teljes felszínt 2 árok segítségével 
kutattuk. Az 1. árkot a telekhatáron, a Temesvári utcára 
meró1egesen nyitottuk. A mai felszíntől számított kb. 
1,5 m mélységben, szórványosan őskori kerámiatöredé
kek kerültek elő, de hozzájuk tartozó objektumot nem 
tudtunk megfigyelni. Az altalaj szintje érintetlen volt. 

A 2. árkot a Temesvári utcával párhuzamosan 
nyitottuk. A felső, kb. 0,5 m vastagságú rétegbó1 recens 
hulladék mellett újkori objektumok kerültek elő. Az 
altalaj ebben az árokban is érintetlen volt. Elképzelhető, 
hogy a korábbi építkezés( ek) során az itt regisztrált 
őskori leló'helyet megbolygatták. 

SCHILLING LÁSZLÓ 

410. Szigetszentmiklós, Kovács-dűlő 
(Pest megye) B, Kö 
2008 őszén terepbejárást végeztünk a csepeli gerincút 
nyomvonalán. A jelenlegi útpályától n1indkét irányban 
számított 100-100 n1-es sávot jártuk be. Bár a nyomvo-
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nal végig bejárható volt, egyes szakaszok fedettségük 
miatt a hagyományos terepbejárási módszerekkel nem 
voltak vizsgálhatók. Részben talán ennek köszönhető, 
hogy egyértelműen nem tudtuk meghatározni az is
mert és részben feltárt Felső-Ürge-hegyi-dűlő lelóbely 
érintettségét. A nyomvonal közelében már korábban re
gisztrált Nagylapos-dűlő lelóbelyet, a felszíni leletanyag 
szóródása alapján valószínűleg nem érintik az útépítési , 
munkák. Az MO autóúttól E-ra egy lankás dombháton, 
felszíni leletek szóródása alapján új régészeti lelóbelyet 
regisztráltunk, bronzkori és középkori telepnyomokat. 

41 1. Szigetszentmiklós, Nagylapos 
(Pest megye) Kö 

R EMÉNYI LÁSZLÓ 

2008. január 24-én a csepeli gerincút, MO autóút és 
Szigethalom között tervezett szakaszán terepbejárást , 
végeztünk, melyet a vizsgált nyomvonal E-i végén, az 
MO autóút csomópontjánál kezdtünk. A 2. sz. körfor
galom helyén, az 1 +OOO és 2+000 km-szelvény közötti , 
szakaszon, egy EK-DNy irányban elnyúló, hosszú, 
keskeny sávban, kissé inagasabban fekvő, beszántott ku
koricatarlóval fedett területen kis intenzitású középkori 
lelóbelyet azonosítottunk. A középkori kerámiaanyagon 
kívül újkori töredékeket is gyűjtöttünk. 

A nyomvonal többi szakaszán régészeti lelóbelyre 
utaló felszíni jelenségeket nem azonosítottunk. 

41 2. Szigetszentmiklós, Üdülősor 
(Pest megye) R, B, L T, Á 

REMÉNYI L ÁSZLÓ 

2008. augusztus 4. és december 1. között feltárásokat 
végeztünk a telken (Hrsz.: 084/19). 1988-89-ben az 
MO autóút építését megelőzően a Budapesti Történeti 
Múzeum n1ár végzett feltárásokat Szigetszentmiklós ha
tárában a Haraszti hídfő környékén. Az akkori munkák 
főként az MO-ás hídláb környékén folytak, és jelentős 
eredn1ényeket hoztak. 2008-ban az MO autópályává 
bővítését megelőző feltárások már a nyo1nvonalszakasz
szal párhuzamosan zajlottak. A PM-4 lelóbelyen 140 m 
hosszúságban a bővítendő terület teljes szélességében, 
a megközelító1eg 3700 m 2-nyi területen mintegy 600 
objektumot tártunk fel 7 különböző korú kultúrából. 

A java rézkori Ludanice-, és a késő rézleori Baden
Kostolac kultúra leletanyaga csupán néhány elszórtan 
elhelyezkedő gödörre tehető, azonban a leora bronzkori 
Harangedény-Csepel csoport, 1988-89-ben is uralko
dónak szá1nító leletanyaga a 2008-as szezonban is jelle
n1ezte a területet. A Duna árterébó1 kiemelkedő, meszes , , 
ártéri iszappal borított, foltszerCíen elhelyezkedő, EENy-
DDK-i tájolású teraszszigeteken n1egtelepülő népesség 
tároló-, hulladék- és agyagkitermelő gödrei, az eló1<.erült 
objektumok mintegy 80%-át tették ki. A gödrökbó1 és 
az elsősorban a szigetek közötti, áradásos talajjal feltöl
tött, helyenként 1- 1,5 m vastagságú rétegekbó1 nagy 

mennyiségű, a korszakra jellemző kerámia-, valamint 
állatcsontanyag került elő. A telep területén 4 csontvá
zas temetkezést is sikerült feltárnunk, és fémművességre 
utaló nyomokat is sikerült regisztrálnunk. 

Az 1988-89-ben még kuriózumnak számító, kora 
bronzkori csónak alakú cölöpvázas háztípus 6 újabb 
példányát, valamint egy kör alakú, szintén cölöpvázas 
építmény maradványait is sikerült még feltárnunk. 

A korábbi ásatások során napvilágot látott késő 
kelta (Kr. e. 1. sz. második fele), falusias jellegCí vízparti 
településrészlet újabb 47 objektummal (13 a korszak
hoz sorolható árok, 25 gödör, 4 kemence, és 3 újabb 
ház) gazdagodott. A korszakhoz sorolható objektumok 
elsősorban a Dunához, illetve a jelenlegi Üdülősor út
hoz közeli területen helyezkedtek el. A késő vaskorra 
a korábbi szigetek között elterülő mocsaras, áradásos 
területek szinte teljesen feltöltődtek. A feltárt tároló-, és 
hulladékgödrökbó1 viszonylag kevés, de a korszakra igen 
jellemző, és a korábbi feltárások anyagával egyező képet 
mutató leletanyag került elő. A vörös sávos festésCí, az 
időnként anyagában jelentős mennyiségű grafitot tartal
mazó fésűs díszű edények, valamint a finoman iszapolt, 
esetenként duzzadt peremű, szürke, és vörösesbarna ko
rongolt kerámiaedények töredékei mellett nagyméretű 
hon1báredény-töredékek is előkerültek. 

Jelentős leletnek szán1ít a területen előkerült ke
mencebokor, amely egy nagyobb, eredetileg kör alakú 
munkagödörbó1 és három, ennek a szélére épített meg
közelító1eg kör alakú, sóderes alapozású kemencébó1 
állt. Három veremház is előkerült a feltárások során. Az 
egyikhez, a területen végighúzódó közműárkok miatt 
csak nehezen rekonstru álható objektumhoz kavicsos 
alapozású kemence, és egy tárológödör tartozott. Egy , 
megközelítően négyzet alakú, ENy-DK-i tájolású veren1-
házból mindössze néhány, de a korszakra jellemző kerá
miatöredék mellett két egymásba csiszolt malomkő-, míg 
a harmadikból a területen folytatott vasfeldolgozásra 
utaló nagy inennyiségű fémsalak került elő. A területen 
számos vízlevezető árok is előkerült, melyek némelyike , 
a kelta korhoz köthető, csakúgy, mint a települést ENy-
ról lezáró, karámjellegű árokrendszer is. 

Az 1988-89-ben elvégzett feltárások során előkerült , 
laza szerkezetű falusias j ellegű Arpád-kori településrész-
let korát az objektun1ok, illetve az azokból előkerült 
leletek alapján a 11-12. századra lehetett datálni. 

Most újabb 29 a korszakhoz kapcsolható objektu
n1ot sikerült feltárnunk. Ezek közül 3 veren1ház, ebbó1 
kettőben volt ken1ence, 6 a házakhoz tartozó cölöplyuk, 
8 gödör, illetve 6 bizonyosan és 4 feltételezhetően a 
korszakhoz sorolható árok volt. 

A házak jellegükben n1egegyeztek a korábban fel-, 
tártakkal, tájolásuk többnyire ENy-DK-i volt, azonban 
1988-hoz hasonlóan itt is volt egy olyan ház, amelynek 
ÉK-DNy-i tengelye volt. A házak közül kettóoen volt ke
n1ence. Az egyikben a boltozat megerősítésére köveket, 
köztük egy törött malon1követ, használtak. A n1ásikat 
teljes egészében agyagból tapasztották. Összerogyása 
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után szétmosódott paticsmaradványait „in situ„ tártuk 
fel. A kemence alapozásában kerámiatöredékeket, a 
platni teljes elbontása után a boltozat tapasztásához 
használt kosárszerű „sablonhoz„ tartozó karólyukakat 
figyeltünk meg. 

~ 13. Szigliget, vár 
(Veszprém megye) Kú 

H ORVÁTH M. ATTILA 

2008 áprilisától kezdve folytattuk a műemlék vár ré
gészeti kutatását. A feltárást ezévben a konyhaajtóból 
elindulva bányász módon kezdtük meg. Nem sokkal 
a bejárat után egy agyagba rakott kőfalat tártunk fel. 
A falsík azonban csak a padló közelében ( 40-50 cm n1a
gasan) volt egyértelmű. A feltárással D felé fordultunk , 
és követtük a fal alsó részét. A helyiség E-i falától 160 
cm-re az említett fal K-i irányba fordult. Megfigyelése
ink alapján egyértelmű volt, hogy itt a kályha agyagba 
rakott alapját találtuk meg, felmenő részei azonban nem 
voltak egyértelműek. Amikor elértük az alap sarkát, 
megértettük ennek okát. A 17. századi robbanáskor egy 
kisebb faltömb eltalálta a kályha DNy-i sarkát. Ennek 
következtében az agyagba rakott fal meglazult, így azt 
nehezen lehetett elkülöníteni a körülötte lévő törme
léktó1. A rombolást okozó faltömb azonban jól elvált 
a kályhától, hiszen a torony falát már szinte cement 
keménységű mészhabarcsba rakták. 

A feltárást azzal folytattuk, hogy ezt a kisebb fal
maradványt eltávolítottuk a kemence DNy-i sarkáról. 
Kinagyoltuk a kemencét, alapjának falsíkját követve. 
Amikor a tüzelónely körbejárhatóvá vált, akkor kezdtük 
csak meg a bontását. 

A kemence tetejének alapos tisztítása után nyilvánva
lóvá vált, hogy annak boltozatának középső része besza
kadt. Lemélyítve itt egy kicsit a törmeléket, láthatóvá vált 
belső, vastagon átégett felülete. Az is egyértelmű lett, hogy , 
íves oldalfalai közül az E-i és a K-i nagyon jó állapotban 
van, önhordónak tekinthető. A D-i fal azonban nagyon 
rossz állapotban volt, gyakorlatilag csak a ken1encében 
lévő törmelék tartotta egybe. Szakaszosan bontottuk és 
dokumentáltuk. A ken1ence formáját teljes egészében , 
dokumentálni, E-i és K-i harmadában metszetrajzot készí-
teni, alaprajzát teljes egészében felmérni lehetett. A vára
kozásoktól eltérően nem egy kályha, hanem egy kemence 
került itt elő. A konyhából nyíló fűtőnyílást kövek zárták 
el. A fűtőnyílást a nem várt Ny-i oldal középső részén , 
találtuk meg. A nyílás téglából készült, E-i kávája in situ 
inegmaradt. A D-i kávának azonban csak indítása maradt 
meg, a nyílás szélessége n1égis teljesen egyérteln1ű volt. , 

A helyiség E-i falán n1egn1aradt vakolat élesen 
kirajzolta a kemence előtt itt állt cserépkályha méretét. 
A vakolatlan falszöveten üresen hagyott nyílás a füstel
vezető nyílás. A kemence méretei és tetejének megma
radt részei arra utalnak, hogy ezt a nyílást a ke1nence , 
füstelvezetésére is használták. A kemence E-i oldalfa-
lában van egy ho1norú mélyedés a füstelvezető nyílás 

alatt. A kemence tetején 2002-ben talált oron1csempe 
arra utal, hogy felül volt még valamilyen felmagasodó 
rész, amit ilyen csempékkel vettek körül. 

A kemence sütőfelülete enyhén lejtett a szájnyílás 
felé. Belebontva a sütőfelületbe kiderült, hogy abba 
kerámiát tapasztottak. Feltárva a sütőfelületet azt láttuk, 
hogy a kerámia nagyobbára kályhacsempe, ezek a esem-, 
pék olyanok, mint amilyeneket az E-i szoba kályhájának 
az omladékában találtunk. 

A helyiség teljes feltárása után kisebb meglepetéssel 
szolgált a D-i fal, ami valójában függó1egesre vágott szik
lafal. A sima függó1eges rész azonban kb. 100-120 cm 
után megszűnt, és kissé rézsűs, egyenetlen felületként 
folytatódott a padló felé. 

A helyiség Ny-i faláról korábbi ismereteink alapján 
azt gondoltuk, hogy annak középső része teljesen kiom
lott. Kiderült azonban, hogy alsó része mintegy 80 cm 
magasan megmaradt. Végül átvágtuk a helyiség padlóját 
a kemence DNy-i sarka és a D-i fal közötti szakaszon. , 
Itt nem egyenetlen sziklapadlót találtunk, mint az E-i 
szobánál, hanem köves, homokos feltöltést, amely kevés 
faszénmaradványt is tartalmazott. Ebbó1 a feltöltésbó1 
14-15. századra keltezhető, vörös anyagú, vékony falú 
fedő töredéke került elő. Ez egyértelműen alátámasztja 
azt a korábbi megállapításunkat, hogy a ház a 16. szá
zadnál nem régebbi. 

GERE L ÁSZLÓ - F ÜLÖP ANDRÁS 

~ 1 ~.Szombathely, Ady tér - Latinka 
(Vas megye) Ró 
2008. augusztus 27. és szeptember 5. között régészeti 
szakfelügyeletet végeztünk az Ady tér és a Latinka között , 
épített távhővezeték munkálatainál. Atlagosan 80-120 
cm mélyen ásták ki a vezetékek árkát, ezzel helyenként 
5-15 cm vastagságban megbolygattak egy kevertsötétfe
kete, valószínűleg késő római réteget. A kidobott földben 
másodlagosan odakerült rón1ai kori töredékek kerültek 
elő, újkori kerámiával együtt. Ez a réteg a Perint felé 
haladva eltűnt az árokból. 

A római út, mely a korábbi kutatások során már is
mert volt - Ady téri távhővezeték leletmentése, valamint 
a tlízoltóság épületének kivitelezése során útalapozási 
rétegek kerültek elő - a Perint partja mellett már nem 
jelentkezett (valószín(fleg nem érték el az akkori római 
kultúrszintet). A Ny-i szakaszán a vezetéknek csak az 
egykori 20. sz. eleji téglaépületek elplanírozott törn1elé
két és hulladékát bolygatták meg a munkagépek. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond régésztechnikus, 
Derdák Ferenc geodéta. 

FARKAS CSILLA 

~ 15. Szombathely, Ady tér - Petőfi Sándor utca 
(Vas megye) Ró 
A fenti területen távhővezeték fektetésével földmunka 
folyt, n1elyet 2008. augusztus 26-án megtekintettünk. 
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A területen a vezetéknek átlagban 90 cm mély árkokat 
ástak, a vezeték csatlakozásánál azonban elérték az al
talajt. A kiásott árok az Ady téri tűzoltólaktanya előtti 

részétó1 haladt a Perint felé, majd a Magyar utcával ha
ladt párhuzamosan. A továbbiakban a Gépipari Műszaki 

Szakközépiskola felé folytatták a munkát. Az árkok egy 
részében már a csövek hegesztése folyt. 

Az elsődleges megfigyelések alapján egy 90 cm 
vastag bolygatott feltöltésben haladtak, az árok alján 
kissé bolygatva kb. 5-15 cm vastagságban egy fekete, 
valószín(íleg késő római réteget. A kidobott földben 
másodlagosan odakerült római kori töredéket talál
tunk. Ez a réteg a Perint felé haladva eltűnt az árok
ból. A korábbi kutatások alapján ezen a területen egy 
római bekötő út haladt át. A tűzoltólaktanya udvarán 
van egy kavicsos réteg, de ez valószínűleg az újkori 
feltöltéshez tartozott. 

Munkatárs: Szilasi Attila Botond régésztechnikus. 
FARKAS CSILLA 

Li 16. Szombathely, Babi ts Mihály utca 2Li. 
(Vas megye) Ró 
2008. szeptember 9-én régészeti szakfelügyele tet 
tartottunk a lakóépület átalakításánál (Hrsz.: 9020) . 
A már meglévő épület D-i oldalához egy kisebb épület 
falalapárkait ásták ki, 1-1,5 m mélyen. Az egész építés 
alá vont terület egy vastagon feltöltött - még a meglévő 

épület építésekor megbolygatott - újkori törmelékkel 
telített részen fekszik. A törmelékes rétegbó1 több ró1nai 
kerán1ia és tegula került elő. Ezek m egléte utalhat a már 
eddig is a környék római korából ismert temető és telep 
további meglétére. Azonban ha voltak is római jelensé
gek, azokat már a 20. sz. eleji nagymérvű beavatkozások 
során rendre elpusztították. 

Munkatárs: Szilasi Attila Botond régésztechnikus. 

Li 17. Szombathely, Homoki-dűlő 

(Vas megye) U, Ró, Kö 

F ARKAS CSILLA 

2008. március 7-én helyszíni szemlét végeztünk a terüle
ten. A 86. sz. főúttól K-re kb. 300 m-re, a Szentgotthárd
Szombathely vasúttól kb. 200 m-re található a környeze
tébó1 erősen kiemelkedő domb. Keleti részében hajdan 
két úgynevezett bicskabányát (kisméretű homokbánya) 
nyitottak. A dombon és kb. 20- 30 m-es körzetében vol
tak gyűjthetők az edény-, tegula- és imbrextöredékek. 
Továbbá sok, a Kőszegi-hegységbó1 származó kisebb
nagyobb kőtöredéket találtunk a felszínen. A leletek az 
őskor (DVK?), a rón1ai kor és a középkor időszakából 
szár1naznak. A szántáson talált nagy mennyiségű rón1ai 
kori építőanyag elszántott épületre (épületekre?) utal, 
fó1<ént a do1nb DDNy-i részén. A lelónely kiterjedése 
kb. 150 m (K- Ny)x150 m (É-D) . 

Munkatársak: Kelbert Krisztina, Vámos Gábor. 
lLON GÁBOR 

Li 18. Szombathely, Ízisz-szentély 
(Vas megye) Ró 
2008. július 7. és december 9. között elvégeztük a ter
vezett építkezéshez kapcsolódó régészeti feltárásokat. 

, 
Temenosztól E-ra lévő terület ku tatása 

a/ A Borostyán út Ny-i oldalán álló épületkomplexum: Az , , , 
Izisz-szentély E-i szárnyát alkotó cellasortól E-ra fekvő , 
terület szervesen kapcsolódott az 1996-ban az Eva-ma-
lom udvarán végzett szondázó ásatásunk ku tatóárkához, 
pontosabban az idei szelvényünkkel ismételten kinyi
tottuk a korábbi kutatóárkunk D felé eső utolsó 5 m-ét. 
A nagyobb felületnek köszönhetően igazolva látjuk azt 
a korábbi feltételezésünket, hogy ez egy K-i oldalán 
porticussal záródó épület volt, amelynek utcafronti 
hon1lokzatát opus picatum technikával gyönyörűen 
falazott sávalap képezte, melyeken az előkerült mész
kőfaragványok bizonyossága szerint egykor oszlopok 
álltak. Az épület sarkát nagyméret(í, egykori alapjáról 
kimozdult mészkőkváder alkotta. Feltűnő volt, hogy 
mind a sarokpillér, mind pedig az utcai homlokzat alap
fala rendkívül vastag, n1integy 120 cm vastag, keményre 
döngölt sóderalapon nyugodott. A porticus alapfalával 
párhuzamosan, a kövezett Borostyán út járófelülete 
mellett egy másik fal húzódott, amely funkciója ma még 
nem világos előttünk. 

bl Az útfelületben nyitott kutatószelvények: A tervezett 
fogadóépület Ny-i bővítményének helyén végzett kutatás 
két, egymástól tanúfallal elválasztott szelvényben való-, 
sult meg. E kettő közül az E-i, amelyet közvetlenül az 
1970-es években épített beton támfal szomszédságában 
létesítettük. Betonkorongokból rekonstruált modern 
útpálya elbontása után láthatóvá vált az egykori római 
úttest - modern bolygatásokkal szaggatott - sóder 
útalapja. 
, 
E-i közműárok kutatása 

A fenti felülethez kapcsolódóan, az Iseum romkert K-i, 
kerítésül szolgáló beton mellvédtó1 Ny felé kb. a szent
kerület feléig húzódó, mintegy 68,6 m hosszú, 1,7-2,8 m 
széles kutatóárkot húztunk. Az árok egy szakasza a 
Borostyán út K-i oldalán álló épületet, majd magát a 
Borostyán utat vágta át, illetve közvetlenül a szentke-, 
rületet E-ról határoló cellafal külső oldalán haladt. Az 
árok az Iseum közm(íellátását biztosító víz-, csatorna-, 
áram- és gázhálózat munkaárka, amely azonban kivá
lóan n1odellezte a szentély és környezete topográfiai és 
rétegtani helyzetét. , 

a/ 1'emenosz E-i oldala: Az árokban feltárt jelenségek 
közül l egjelentősebbek a temenosz falsíkjának neki-, 
épített E-D irányú falak, melyek olyan épület(ek)hez 
tartoztak, amely( ek) önálló tlízfallal nem rendelkeztek, 
hanen1 a helyiségek falai közvetlenül a cella külső fal
síkjának voltak nekifalazva. Ez a jelenség felveti annak 
kérdését, hogy az épületek milyen viszonyban voltak az 
Iseu1n1nal, hogyan volt lehetőség saját zárófal nélküli 
építkezésre. A feltárt falak egyikének Ny-i oldalán in situ 
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álló egyszerű festést dokumentáltunk. A falfestményt 
a fagyveszély miatt leszedtük, de a fal és rajta a festés 

/ 

tovább folytatódott E felé a fal még feltáratlan szaka-
szán. Az lseum periódust megelőző időszakból terrazzo 
padlós, talpgerendás, Fachwerk-szerkezetű fa-vályog 
anyagú, egykor festett falú épület érdemel említést. 

b/ Borostyánkő út metszete: Az árok közepe az utat és 
alépítményét vágta át a műemléki rekonstruált felszíntó1 
a geológiai altalajig. Megállapíthattuk, hogy az út több 
mint 2 m vastag sóder alapozással rendelkezett, amely 
részben technikai jellegű, részben pedig az út haszná
latának és javításának eredménye. Az egyes lehetséges 
építési/ javítási periódusok nagy mennyiségű kerámiával 
és 10 római pénzzel keltezhetők. A köztársaság kortól 
a 4. sz. végéig terjedő leletek hosszú és intenzív hasz
nálatot jeleznek. Az egyes építési periódusok során az 
út tengelye és effektív szélessége (átlag 6 m) időnként 
változott, ezért lehetett, hogy az 1970-es évek feltárása 
és rekonstrukciója 10-11 m széles utat említ. Az út Ny-i 
szélén egy feltehetően a késő római időszakban létesült 
kutat sikerült feltárnunk. 

cl Borostyánkő úttól K-re: A területen nagyméretű, 
részben elpusztult, több időszakból származó kemen
cék maradványai jelentkeztek. A kétségtelen ipari 
tevékenység nyomaiként értelmezhető jelenségek csak 
feltételesen köthetők bronz- illetve vasfeldolgozáshoz. 

A jelenségek alatt egy feltehetően az 1. században lé
tesített, a késóbbi bolygatások által szétdúlt hamvasztá
sos rítusú(?) sírt találtunk. Leletei között egy különleges 
alakú edény töredéke és egy teljesen ép bronz strigilis 
érdemel említést. 

Ny-i közműárok 

A 2007-ben nyitott 39/A-B szelvényeknek a Ny-i te
menoszfal külső oldalát érintő részeit bővítettük: azaz 
a tavalyi árkunk metszetfalát kb. 1,5 m-rel toltuk ki Ny 
felé. A bővítés célja: a múzeumépület tervezett hátsó 
n1űszaki bejáratának rézsűs lejáróját feltárni. Egyút
tal mindenképpen indokoltnak látszott a múlt évben 
itt előkerült rendkívül rangos falfestménytöredékek 
maradékának feltárása, illetve a freskómaradványokat 
tartalmazó, feltehetően az 1800 évvel ezelőtti bontást 
követően kitalicskázott törmelékhalom kiterjedésének 
pontos meghatározása és a freskómaradványok lehető 
legteljesebb felvétele. Ennek eredményeként az elterí-

/ 

tett falfestményes törn1elék kiterjedését E felé és Ny 
felé sikerült lehatárolnunk, így ott érdemi mennyiséggel 
feltehetően már nem számolhatunk. A freskóréteg n1a
radéktalan feltárását D felé az újkori épület betonalapja 
akadályozta ineg. A faltól D-re azonban érde1ni inarad
ványokkal inár szintén nen1 számolhatunk. 

Alaptestek 

Az udvart háron1 oldalról keretelő porticusok helyén 
tervezett múzeu1ni kiállítótér falai az egykori római 
alapfalak helyén épülnek, így azok alaptestei az ókori 
alapfalakra, azok hiányában az egykori alapárokba 

kerülnek. A tervezett 69 alaptest feltárását nem tudtuk 
maradéktalanul elvégezni ebben az évben, mivel azok 
egy része fölött jelenleg a Hajnóczi-féle műemlékes 
falak húzódnak. Ezek a falak az esetek többségében 
nem támaszkodnak az egykori római falak koronájára, 
illetve alapozásuk nem megy le az egykori alapárkok 
aljáig, hanem a faltestek tényleges alapozás nélkül „le
begnek". Ezek az alaptestek majd csak akkor tárhatók 
fel, ha az építőipari kivitelező a kiegészítéseket régészeti 
felügyelet mellett elbontotta. 

Az idén feltárt 8 alaptest közül szinte mindegyik tar
talmazott érdemi falmaradványt, ezért a múzeumépület 
alapozása a római falakra való ráfalazással lehetséges. 

Szondázások 

A tervezés során problémaként jelentkező kérdések -
elsősorban alaprajzi vagy építési és alapozási szintek 
szintmeghatározása érdekében 5 helyen végeztünk kis 
felületű, általában néhány négyzetméteres szondázó 
jellegű kutatást. 

/ 

a/ Előcsarnok EK-i sarka: Szondánkkal tisztázni kí-
vántuk az utca vonalába benyúló támpillér és a porticus 
utcai homlokzatának sávalapjának építészeti kapcsola
tát: egybeépítésük miatt egyidejűségüket igazolhattuk. 

b/ Előcsarnok K-i fala - támpillérek kérdése: A tavalyi 
ásatásunk során az előcsarnok K-i zárófalának külső, 
az utcai porticus felé néző falának egy részén nyitott 
szelvényben ismeretlen rendeltetésű, feltehetően a 
késóbbi átépítések során a 2. században(?) már elbontott 
pillérszerű toldalékot találtunk. Funkciójának tisztázása 
érdekében nyitott szondánkban hasonló falazat került 
elő, a pillérek helye tekintetében azonban sen1 itt, sem 
egy további - eredményét tekintve negatív szondában 
- szabályosságot nem tudtunk megállapítani. 

cl Előcsarnok előtti K-i porticus padlója: Az egykori 
porticus halszálkás téglapadlójának szintje a tavalyi 
ásatások során meglehetősen eltérő magasságban 
jelentkezett, így mindenképpen szükségessé vált meg
határoznunk azt a minimális szintemelést, amely a 
rekonstrukció során biztosítja, hogy a még földben lévő 
és fel nem tárt padló részleteket a modern padlóalapozás 
rétegrendje biztosan érintetlenül hagyja. 

dl Előcsarnok D-i zárófalánale külső oldala: Vizsgá
latunk célja az volt, hogy igazolhassuk: az előcsarnokot 
és az utcára néző porticust minden bizonnyal egyszerre 
építették. A műe1nléki helyreállítás falkoronájától mért 
kb. 2-2,2 n1 mélységben találtuk meg az eredeti római 
falalapokat, an1elyeknél elválást nem figyeltünk meg, 
ezért azok nyilvánvalóan egy idóben készültek. 

el D-i csatornakivezetés a DK-i sarole külső oldalán: 
A 2002. év folyamán a 28. szelvény Ny-i szélén vizs
gáltuk a szentkerületbó1 kilépő D-i csatorna kivezető 
szakaszát. Az említett szelvényfal alatt megfigyelt furcsa 
bolygatásra rábontva inegállapítottuk, hogy a csatorna
kivezetés egy korábbi, a szentély 2. sz. eleji kibővítésekor 
megszüntetett és visszatömött rón1ai kút fölött halad. 
Ennek nyomát láttuk korábbi kutatásunk során. 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

Leletanyag 

Az eddigiekhez hasonlóan az idei ásatási évad is megle
hetősen nagy mennyiségű tárgyi leletet eredményezett. 
Ezek közül kiemelendő a 133 ládányi (!) falfestmény 
és stukkó, valamint a több mint félezer érem, amely a 
szisztematikus fémkeresésnek köszönhető. Ugyancsak 
fémkeresés során bukkant elő egy kisméretű, krisztog
rammal díszített gyűrű, amely feltehetően sírmelléklet 
elkallódott darabja. A közelbó1 egy nagyméretű, közel 
életnagyságú terrakotta portrészobor kisebb arctöredéke 
(orr-száj) érdemel említést. A 44-45. szelvények össze
bontásakor - kora római rétegbó1 összelapult drót/ lemez 
konstrukciójú arany fülbevalót találtak munkatársaink. 

Az ásatás során szintén nagyszámú kőfaragvány, 
számos épülettagozat került elő, köztük egy nagyméretű, 
sajnos erősen roncsolt késő római korinthoszi oszlopfőt 

kell megemlítenünk. 
Munkatársak: Mladoniczki Réka régész; Derdák Fe

renc, Isztin Gyula geodéták; Kelbert Krisztina, Tárczy Ta
más régésztechnikusok; Kiss Ernő Csaba restaurátor; Tóth , 
Agnes dokumentátor; Csizmazia Tamás, Horváth Dorina, 
Horváth András, Pálffy Attila régésztechnikus hallgatók. 

SoszTARITS Orró 

Li 19. Szombathely, Kisfa ludy Sándor utca 61-69. 
(Vas megye) Ró 
2008. szeptember 30-án a Kisfaludy Sándor u. 40-69. , 
között, az utca E-i oldalán kb. 60 cm mély árokban vil-
lanykábelt fektettek. A kidobott földben a Kisfaludy utca 
61- 69. sz. házak előtti részben teguladarabokat, római 
orsógombot, ember- és állatcsontot, dörzstál töredékét 
és fekete fazéktöredékeket találtunk. 

A helyszíni szemle során a leletanyagot összegyűjtöt
tük, az érintett házak között még nyitva lévő nyomvonal-, 
szakaszok E-i metszetfalát dokumentáltuk. A helyszíni 
szemle alkalmával másodlagos, újkori feltöltésből 
gyűjtöttünk római leletanyagot, a sekély árok miatt 
érintetlen régészeti réteget nem dokumentáltunk. 

A munka során a Kisfaludy Sándor utca D-i házsora , 
alatt húzódó, ismert és kutatott római és kora Arpád-
kori temető újabb sírjai nem kerültek elő. A Kisfaludy , 
70-72. sz. alatti Arpád-kori temető esetében a feltárt 
domb íve lefelé indul a Kisfaludy utca útteste felé, 
lehetséges, hogy valóban „elfogy» a temető az út alatt. 
Ennek ellenére nem jelenthetjük ki biztonsággal, hogy a 
Kisfaludy Sándor utca 61-69. sz. telkeken a római kori, 
illetve középkori temető nem folytatódik. 

A leletek a Savaria Múzeumba kerültek: Gy. 2008. 
68.1-3. 

Munkatárs: Vágusz Milán technikus. 
P AP I LDIKÓ KATALIN 

Li20. Szombathely, Kozmán kívüli-dű lő ,, 
(Vas megye) 0 , Kú 
A lelóbely Szombathely Ny-i részén található, a Vízműtől 

, 
EK-re. A 16721, 16790, 16945 hrsz. ingatlanokon 2008. 
szeptember 17-19. között lakópark építését megelőző 
feltárást végeztünk: a tervezett út helyén kb. 175 m2-en. 

A Kozmán kívüli-dűlő környékén végzett korábbi 
ásatások alapján őskori és középkori emlékek előkerülé
sére számítottunk. A feltárás során összesen 7 jelenséget 
dokumentáltunk, melyek igen kevés leletet tartalmaztak. 
A leletek egy része kora újkori, másik része jellegtelen 
őskori kerámia oldaltöredék. A szelvény DK-i végén egy 
19. századi kemence maradványait tártuk fel, amibó1 
egy díszített cseréppipa került elő, nagyon töredékes 
állapotban. 

NAGY MARCELLA 

Li 2 1. Szombathely, Kőszegi utcai tömbbelső 

(Vas megye) Ró 
2008 októberében régészeti szakfelügyeletet láttunk el 
a tömbbelső területén távhővezeték kiváltásához kap
csolódó földmunkáknál. 

Az L-alakú árok átlagosan 170-180 cm mély a mai 
felszíntó1 számítva. Több helyen a hajdan itt állt házak 
pincealapozásai elpusztítottak minden régészetileg 
fontos réteget. Két szakaszon azonban szigetszerűen 
megmaradtak római jelenségek. A kiásott árok ezeket 
a jelenségeket csak érintette, nem bolygatta. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Vágusz Milán 
régész technikusok. 

Li22. Szombathely, Mártírok tere 
(Vas megye) Ró 

SoszTARITS Orró 

2008. november 6-án régészeti szakfelügyeleletet tartot
tunk a téren, ahol kb. 20 m hosszan és kb. 3 m mélyen 
szennyvízcsövet cseréltek. Kiérkezésünkkor a közműárok 
teljes egészét kimarkolták és nagy része már betemetésre 
került, a fennmaradó nyitott részen pedig tá1nfalat erősí
tettek fel. Azon a kevés helyen, ahol a profil m ég látszott, 
régészeti jelenségeket tudtunk dokumentálni. Több 
helyen római kori törmelékes rétegeket, terrazzopadlót, 
beásásokat és falcsonkot láttunk. A rétegekbó1 - a csatári 
köves, habarcsos törmeléken kívül - leginkább jellegtelen 
római kori szürke oldaltöredékeket tudtunk gyűjteni. 

Munkatárs: Szilasi Attila Botond régésztechnikus. 

Li23. Szombathely, Minerva lakópark 
(Vas megye) B 

SoszTARITS Orró 

2008. szepte1nber 17-19. között megelőző régészeti feltá
rást végeztünk a területen (Hrsz.: 15811), mely Szombat-, 
hely EK-i részén, a Minerva lakópark középső területén 
a Savaria Center mögötti területen található. A korábbi 
feltárásokból már ismert települések további jelenségeit 
kerestük. Összesen 240 m 2-t kutattunk; a humusz átlag 
vastagsága 40-45 cm, az altalaj sárga agyagos volt. 
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Egyetlen objektum részlete került elő a megnyitott 
szelvényben. Felső része öblösebb betöltése omladékos, 
paticsos, faszenes humusz volt. Egy vékony agyagos ré
teg után erőteljesen összeszűkült, de feltehetően nagyjá
ból kör alakban tovább mélyült. Az objektum nagy része 
a szelvényen kívül esett, így csak feltételezhető, hogy 
egykori víznyerő hely lehetett. Az előkerült leletanyag 
többsége kerámia, kevés állatcsont, de viszonylag sok a 
kovaszilánk, pattinték. Valószínűleg ez a rész is a kora 
bronzkori telephez tartozik. 

Munkatárs: Szilasi Attila Botond régésztechnikus. 
FARKAS CSILLA 

424. Szombathely, NYME Savaria Egyetemi Központ 
„A" épülete előtti park 
(Vas megye) Ró 
2008 októberében régészeti szakfelügyeletet végeztünk 
a volt főiskola főépülete előtti parkban. A helyszínen 
szembesültünk azzal, hogy a felállítani tervezett szobor 
díszkivilágításához szükséges vezetéknek egy, a park 
Ny-i felét átszelő, kb. 70-80 cm mély árkot markoltak 
ki. Az árok hat helyen metszett épített római emlékeket, 
valószínűleg egy ház több helyiségét bolygatták meg. 
A kifordított földbó1 nagy mennyiségű fekete, vörös és 
sárga kerámiát, terra sigillata töredékeket, csontokat 
és falfestmények kisebb-nagyobb darabjait gyűjtöttük 
össze, valamint csatári köveket és tegulatöredékeket 
figyeltünk meg. Világosan látszottak a késő római falak 
és az egyik átvágott helyiség terrazzopadlója is. 

Az Alma Mater szobor árka és a szobor körül el
helyezett 5 kőpad gödrében szintén római falakat és 
leleteket figyeltünk meg. A régészeti jelenségek már 
igen csekély mélységben, 40- 50 cm-en jelentkeztek. 

Munkatárs: lsztin Gyula régésztechnikus. 
PAP I LDIKÓ KATALIN 

Lt25. Szombathely, dr. Szabolcs Zoltán utca 
(Vas megye) Ró 
2008. szeptember 22. és október 6. között régészeti szak
felügyeletet biztosítottunk a vízvezeték-rekonstrukciós 
földmunkáknál. Az első szakaszon 30-40 cm-es újkori 
útalapozás és feltöltés után intakt sárgás barna agyagos 
altalaj következett. A patakhoz közelebb eső szakaszon 
az újkori feltöltés alatt szürkéskék iszapos öntéstalaj 
jelentkezett. Ebben helyenként görgetett római kori te
guladarabokat találtunk. Jelenség vagy egyéb objektum 
nem jelentkezett. A Lipp V. és a dr. Szabolcs Z. u. keresz
teződése előtt a nyitott árok falából egy kb. 60x20 cm-es jó 
megtartású faragott gerendadarab került elő. Funkciója, 
kora és elhelyezkedése nem tisztázott - a legvalószínú'bb, 
hogy valamilyen ókori műtárgy része lehetett. A fát be
szállítottuk a Savaria Múzeun1ba további vizsgálatokra. 

Munkatársak: Farkas Csilla régész, Szilasi Attila 
Botond régésztechnikus. 

PAP I LDIKÓ KATALIN 

Lt26. Szombathely, székesegyház déli kriptalejárat 
(Vas megye) Ró, Kö 
2008. szeptember 24-25. között régészeti szakfelügyele
tet láttunk el a D-i kriptalejáratnál kezdett földmunkánál 
(Hrsz: 5997 /2). A kérdéses terület régészeti védelem 
alatt áll (közvetlenül a Romkerttó1 D-re lévő telek). 

A területet nagyfokú újkori bolygatottság és több
szörös feltöltés jellemezte. Az újkori törmelékkel és 
vegetációval kevert, barna színű földrétegben nagyobb 
mennyiségű római kori (teguladarabok) és középkori 
építési törmeléket találtunk. Ezekbó1 azonban az újkor
tól elválasztható, különálló régészeti objektum, jelenség 
nem bontakozott ki a tervezett alapozási szintekig. Ez a 
rétegviszony beleillett abba a topográfiai képbe, amely a 
környező telkeken (elsősorban a Romkertben) eddig elő
került régészeti jelenségek alapján várható volt, ugyanis 
itt húzódna a középkori kerekvár egykori vizesárka. 

Az egyetlen dokumentált régészeti objektum e fal
kiszedés volt, amely a támfal alapozásában került elő, a 
mai felszíntó1számított195 cm mélyen. Betöltése felső 
részében sárgásbarna föld, alatta terrazzo-, vakolat- és 
nagy mennyiségű csatárikő-darabokból álló törmelék 
helyezkedett el. A 220 cm széles falkiszedést, amely 
mérete és helyzete alapján az egykori kerekvár fala vagy 
annak valamely része lehetett, felmértük. 

ANDERKÓ KRISZTIÁN 

427. Szombathely-Zanat, Országúti-dűlő 
(Vas megye) B, Á 
2008. szeptember-november folyamán megelőző 
feltárásokat végeztünk a 86. sz. főút 83+ 780 - 84+070 
kn1-szelvénye közötti szakaszon. A lelőhely Zanat tele-, 
pülésrésztó1 K-re, a főút E-i és D-i oldalán található, K-i 
határa a Tücsök- patak. 

A régészeti jelenségeket 16 898 m2-en tártuk fel: 130 
gödröt, 76 cölöplyukat, 6 kemencét, 3 nyílt tűzhely nyomát 
és 1 kutat. Egy kora bronzkori edénytöredékeket tartalmazó 
gödröt leszámítva az objektumok többségébó1 a 13-14. 
századra datálható, nagy mennyiségű kerámia látott nap
világot. A vonaldíszes fazekak töredékei között található né
hány bordás nyakú korsó száj töredéke is. Emellett jelentős 
mennyiségű fémlelet is eló'került. Ezek közül kiemelkedik 5 
vassarkantyú. Az objektumok közül a hat különböző kiala
kítású kemence érdemel enilltést. Kettő összeomlott, vagy 
szétverték, kettő háromszög alakú, további kettő pedig ívelt 
kialakítású aknakemence. A leló'helyen tehát egy egyrétegű, , 
késő Arpád-kori szórt szerkezetű telep részletét tártuk fel. 

Munkatársak: Bőtsch Enikő, Kolonits László, Kovács 
Zsanett, Halász Ferenc régésztechnikusok. 

428. Szombathely, Zanat határa 
(Vas megye) R, B, V, L T, Á, Kk, Kú 

BASTICZ ZOLTÁN 

2008 őszén n1egelőző feltárásokat végeztünk a 86. sz. 
főút nyon1vonala által érintett leló'helyeken. 
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Zanat IIO lh.: A lelónely a Kozár-Borzó patak völgyé
nek K-i oldalán, a Trátai-dűlő D-i részén helyezkedik el. 
Szeptember 8. és november 4. között 5534 m2 lehumu
szolt területen 60 régészeti objektumot különítettünk el. 

A terület DK-i részén, a patakhoz legközelebb eső 
területen került elő két rézkori zsugorított csontvázas 
temetkezés, egymástól eltérő tájolással. A sírok a mai 
felszíntő 35-40 cm mélységben, a humusz alján kerül
tek elő, a sírfolt nem volt megfigyelhető. A helyszíni, 
előzetes antropológiai vizsgálat (Tóth Gábor) alapján az 
egyik egy fiatal nő, a másik egy férfi sírja. A nő sírjában 
a nyak tájékán két réz spirálgyöngy, a férfisírban pedig 
egy bikónikus bögre és a medence környékéró1 előkerült 
huzalkarika töredéke alkotta a mellékletet. 

Az 5 kelta objektum a patakhoz közelebb eső részen 
helyezkedett el, néhány kerek vagy ovális szemétgöd
rön kívül egy nagyméretű, lekerekített sarkú téglalap 
formájú, mintegy 1,5 m mély, egyenes aljú jelenség is 
előkerült, melynek igen rétegzett betöltése rengeteg 
leletanyagot tartalmazott: sok edénytöredéket, állatcson
tokat, orsókarikát, vaskést és egy vasfibulát. , 

Az Arpád-kori objektumok kisebb csoportokat al-
kotva kerültek elő a patakra lejtő lankás domboldalon. 
Öt veremházat tártunk fel, ezek közül 2 a Kozár-Borzó
patakhoz közel, a további 3 ezektó1 nagyobb távolságra 
egymás közelében, közel azonos tájolással került elő. 

A patakhoz közeli házak tájolása ezektó1 eltér, leletanya
guk alapján ezek a késónbiek. A házak többségének fő 
szerkezeti elemét a rövidebb oldalak középvonalában 
elhelyezett szelemen tartó ágasok oszlophelyei alkotják, 
azok belsejében több, különböző funkciójú karó- és 
oszlophelyet is feltártunk. A házak többségénél megfi
gyelhető volt az ún. »ülőgödör'', valamint több esetben 
a ház közepén használt nyílt tűzhely. Mindegyik házban 
kónó1 és összehordott római téglából épített kemencét 
találtunk, tapasztott padló nyomait csak egy esetben 
tudtuk megfigyelni. A legnagyobb ház alapterülete 
4x4 m, alapgödréhez hosszú, keskeny, D-i irányban L 
alakban megtörő, meneteles lejárat csatlakozott, a kettő 
találkozásánál nagyméretű oszlophelyekkel. A házban 
két, eltérő szerkezetű, ennek következtében valószínűleg 
más-más funkciójú kemence volt. A középen levő, igen 
erősen átégett, sokáig használt nyílt tűzhelyének átvágá
sa során azzal kapcsolatban levő karólyukakat találtunk. 
A patakhoz közelebb eső házak egyikében semmiféle 
szerkezeti elemre nem bukkantunk. Kemencéjét szintén 
kónó1 (csatári zöldpala) és begyűjtött római téglából 
építették, boltozatához azonban nagyméretű kavicsokat 
is felhasználtak. Ezen a részen egy ovális alapgödrű 
gazdasági épület is előkerült, alján két nagyméretű, 
hosszúkás oszlophellyel. 

A házak környékén számos kerek, méhkas alakú, 
különböző méretű tárolóvermet tártunk fel, egy esetben 
jól megfigyelhető volt annak kiégetett oldalfala. A táro
lóver1neken kívül sok kerek vagy ovális, kisebb-nagyobb 
szabályos vagy egyenetlen aljú, szabálytalanabb formájú 
gödröt találtunk, némelyeket egymásba, egymás fölé ástak. 

, 
A lelónely EK-i részén egy közel 3 m mély kutat 

találtunk. Egykori bélésére utaló nyomot nem tudtunk 
megfigyelni, aknája lekerekített sarkú téglalap formájú. 
A házak közötti területen két külső, nagyméretű sütó'ke
mence került elő, sütőfelületük alapozásaként a nagyobb 
hőtartás érdekében kavicsokat használtak fel. Mindkét 
kemencéhez meneteles aljú munkagödör csatlakozott. , 
A feltárt terület E-i részén egy harmadik sütó'kemencét 
is feltártunk, ennek azonban boltozatát és hamusgödré
nek nagy részét a talajművelés már n1egsemmisítette. 
Sütőfelületét kétszer újították meg. Feltártunk továbbá 
egy igen erősen kiégett oldalú aknakemencét, ennek 
tűzterében egy kutyacsontvázat találtunk. 

A lelónely DK-i részén számos cölöplyukat figyel
tünk meg, ezek nagy része sorokba rendeződött. A cölöp
lyukak többek között egy szabályos, 8x12 m-es területet , 
is körülzártak. Az Arpád-kori falu határát K-i irányban 
talán a két párhuzamos, a Kozár-Borzó irányához iga
zodó árok jelentheti. Az előkerült leletanyag alapján az , 
Arpád-kori falunak ezt a részét a 11. századtól a 12- 13. , 
sz. fordulójáig lakhatták és valószínűleg a kora Arpád-ko-
ri Zanattal azonosíthatjuk. A lelónely a megépítendő 86. 
sz. út nyomvonalában keleti irányban tovább terjedhet. 

Zanat 111 lh.: A lelónely a Kozár-Borzó és a Zanati
patak egykori összefolyásától DDny-ra, egy, az ártérbó1 
kiemelkedő domboldalon illetve dombháton helyezke
dik el. Augusztus 11. és szeptember 10. között végeztük 
a kutatást, 4217 m 2 lehumuszolása után 68 régészeti 
jelenséget tártunk fel. 

Az objektumok többsége a késő bronzkor-kora 
vaskor átmenet időszakára keltezhető urnasír (39), , 
mindegyikük a lelónely nagyobbik, a 86. sz. úttól E-ra 
fekvő részén került elő. Magasan, a humusz aljában 
jelentkeztek, jó részüket a talajművelés erősen meg
bolygatta, némelyiket szinte teljesen megsemmisítette, 
csak az urna alja és néhány kalcinátum jelezte a temet
kezést. A sírok egy része jó állapotban maradt meg, ezek 
mélyebben az altalajba ásva kerültek elő, ovális vagy 
kerekded sírgödrük is jól megfigyelhető volt. Az urnán 
kívül esetenként 4-6 edénymelléklettel kerültek elő. 
Különösen jelentős az a sír, melyben az urnán kívül 7 
másik edény, valamint egy bronzkés és egy bronztálka 
képezte a sír mellékleteit. 

A temető az Ilon Gábor által 1999-ben megkutatott 
és részben közölt (2001, 2004) temető folytatása. Három , 
irányban lezárt, széle ismert, de a negyedik, E-i irányú 
kiterjedése túlnyúlik a megépítendő út nyomvonalán. 

A sírok között, azoknál késónbi őskori település 
objektumai jelentkeztek, néhány kisebb-nagyobb se
kélyebb, kerekded vagy szabálytalan gödör és néhány 
cölöplyuk n1ellett egy közös han1usgödörhöz csatlakozó 
két kisméretű kemencét is feltártunk, melyek halványan 
kiégett gödre utalt csak az egykori tüzelésre. 

A 86. sz. főúttól D-re eső lelónelyrészen, annak Ny-i 
felében a feltárás során 8 kerek, 1,5-2 m átmérőjű gödör , 
foltja jelentkezett. Altalában tölcséres szájú hengeres falú 
vermek, némelyik kúposan összeszűkül vagy kissé kiöb-
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lösödik. A vermek közül 6 leletanyaga alapján a késő réz
kori badeni kultúrához tartozik, további kettó'ben nem 
találtunk leletanyagot. Szintén a késő rézkorba tartozik 
egy szabálytalan, egyenes aljú, nagyobb méretű gödör , 
is. A késő rézkori gödrök között egy DNy-EK irányú, 
keskeny, sekély, mindkét végén lekerekített árokszakaszt 
is feltártunk. Ez a késő rézkori objektumoknál késó'bbi, 
leletanyag azonban nem került elő a betöltésébó1. 

A rézkori objektumoktól K-re elszórtan 6, leletanyag 
nélküli cölöplyuk, továbbá köztük egy, a D-i szelvényfal 
alá nyúló, jellegtelen őskori leletanyagot tartalmazó 
és egy szintén leletanyag nélküli hengeres falú gödör 
került elő. 

A lelónely K-i, a Kozár-Borzó patak feló1i része 
meredek, erősen erodált felszínt mutatott a humuszolás 
után. A lejtő aljában, a patakhoz közeli részen két késő 
vaskori gödröt tártunk fel. Az egyik egy ovális, teknős 
aljú, sekélyebb, a másik egy nagyméretű, téglalap alakú, 
egyenes aljú gödör volt. A domboldal kavicsos-agyagos 
talajrétegei részben elfedték ezeket. Egy további kerek, 
függó1eges falú kelta gödör a D-i lelónelyrészen, a domb
oldal magasabb részén került elő. , 

A lejtős domboldal közepén egy E-D irányú, az 
erózió által erősen rongált, sekély késő középkori-kora 
újkori árok maradványát tártuk fel. Mindössze két ko
vácsolt vasszeg került elő a betöltésébó1. 

Zanat I/2 Zh.: A lelónely Pap-földek-dűlő DK-i 
részében, egy a környezetébó1 kiemelkedő domb D-i 
oldalán helyezkedik el. Az új 86. sz. út nyomvonalában , 
1999-ben feltárt lelónely folytatása E-i és D-i irányban. , , 
E-i nagyobbik részét egy ENy-DK irányú vízelvezető 
árok és egy mezőgazdasági út szeli ketté. A 6320 m2-

nyi lehumuszolt területen 120 régészeti jelenséget 
tártunk fel. Ezek túlnyomórészt cölöplyukak, amelyek , 
a lelónely E-i területén gócokat alkotva kerültek elő. , , 
Jelentős hányaduk ENy-DK-i vagy DNy-EK-i sorokat 
alkotott, mások rendszertelenül egymás közelében vagy 
különállóan helyezkedtek el. Egy részükbó1 bronzkori 
kerámiatöredékek kerültek elő. , 

A 86. sz. főúttól E-ra elterülőleló11elyrész DK-i részén , 
egy DNy-EK tengelyű bronzkori felszíni épület négy sor-
ban elhelyezkedő cölöplyukai jelentkeztek, ezek az épület 
DK-i oldalán kettős szerkezetűek. A cölöplyukak között 
néhány kisebb méretű sekély gödrön kívül egy nagyobb, 
kiöblösödő verem is előkerült. Az utóbbiak a cölöplyu
kakénál jellegzetesebb, de nem túl nagy mennyiségű 
kerámiaanyaga alapján a kora bronzkorra keltezhetők. 

A 86. sz. főúttól D-re húzódó keskeny sávban egy 
nagyméretű bronzkori gödörkomplexumot tártunk fel. 
A több egymás mellé ásott, több-kevesebb leletanyagot 
tartalmazó kisebb-nagyobb gödröt eló'bb egy kevert 
sárgásbarna, majd egy fekete, több leletanyagot tartal
mazó réteg fedte le. A gödrök a betöltésük alapján két 
szakaszban, nagyjából egyszerre töltődtek fel. , 

A lelónely E-i sávjának Ny-i részén több római kori 
jelenség is előkerült: néhány erősen faszenes betöltésű 
cölöplyuk, melyekben a tulajdonképpeni oszlop helye 

is megfigyelhető volt, egy keskeny, rövid árok, valamint 
két gödör. Ezek közül az egyik egy nagyobb méretű sze
metesgödör, melynek alján legalább két szarvasmarha , 
(Nyerges Eva meghatározása) darabolt csontjait találtuk 
meg. A másik egy szögletesedő, egyenes aljú sekély 
jelenség, D-i részén egy nagyobb fazék darabjaival. , 
A lelónely középső részén egy E-D irányú árokrend-
szert figyeltünk meg, ez azonban a bontás során recens 
jelenségnek bizonyult. 

Munkatársak: Varga Krisztina, Basticz Zoltán régé
szek, Bőtsch Enikő, Csuti Tamás, Halász Ferenc, Hekli 
Hajnalka, Kolonits László, Kovács Zsanett, Móricz Esz
ter, Vágusz Anina, Vámos Gábor régésztechnikusok. 

429. Szomor, Parkfalu 
(Komárom-Esztergom megye) B 

SKRIBA PÉTER 

2008 májusában áramvezeték fektetéséhez kapcsolódó
an régészeti megfigyelést folytattam a településrészben. 
A területen egy új régészeti lelónely objektumfoltjait 
(égett kemencefelület, földbe ásott gödrök) figyeltem 
meg a kiásott árok oldalában, a hányóban pedig késő 
bronzkori oldaltöredékeket találtam közepes és nagy 
mennyiségben. 

Li30. Szomód, Hosszú-dűlő 
(Komárom-Esztergom megye) B 

LÁSZLÓ JÁNOS 

2008 tavaszán próbafeltárást végeztünk a 427 /3 hrsz. 
területen, melynek célja a tervezett gázvezeték nyom
vonalába eső lelónely kiterjedésének és intenzitásának 
meghatározása, valamint az esetlegesen szükséges 
n1egelőző feltárás mértékének megállapítása volt. Már
cius 6-án helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy 
a beruházó már megkezdte a lakópark úthálózatának, 
valamint vízhálózatának kiépítését. A Jókai Mór utcára , 
meró1egesen épülő úttól E-ra a szántásban tudtunk 
megfigyelni alacsony intenzitású lelónelyre utaló ős
kori kerámiatöredékeket. A próbafeltárás során az első 
objektumfoltok a Jókai Mór utcára meró1egesen épülő 
út melletti árokban mutatkoztak. Három objektumot 
tártunk fel. Az előkerült leletanyag alapján a lelónely 
a mészbetétes edények kultúrájához tartozó települést 
rejti. A lelónely a domb n1agasabban álló területeire 
korlátozódik. 

SCHMIDTMA YER RICHÁRD 

Li31. Szomód, Tókút 
(Komárom-Esztergom megye) B, V, L T, Ró, A, Á 
2008. május 27. és augusztus 30. között próbafeltárást 
végeztünk a tervezett lakópark területén. Cél annak , 
n1egállapítása volt, hogy a V. Vadász Eva és Vékony 
Gábor, majd Kisné Cseh Julianna terepbejárása alapján 
feltérképezett régészeti lelónely (Szon1ód 7. lelónely) 
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érinti-e, s ha igen mennyiben a tervezett beruházás 
helyét. 

Ennek érdekében a tervezett épületek (egy utca) 
középső tengelyében, azaz minden tervezett lakóház 
közepén egy-egy 2,5x8 m nagyságú szelvényt nyitot
tunk. Összesen 31 szelvénnyel mintegy 700 m2 területet 
tártunk fel. Megállapíthattuk, hogy a terület az őskortól , 
(késő bronzkor) a korai Arpád-korig lakott volt. A feltá-
rás Ny-i oldalán az 1-2. szelvényben ugyan a kultúrréteg 
még megfigyelhető volt, de objektum már nem került 
elő. Itt a 17. szelvényig, ahol egy mély, feltételezésünk 
szerint védelmi célokat szolgáló vagy területet jelölő 
árok került elő, az objektumok fó1eg anyagnyerő gödrök, 
sekélyebb-mélyebb árkok voltak (kivéve a 15-16. szel
vényt). A leletanyag zöme a későbronzkori halomsíros 
kultúrához köthető, de néhány objektum kelta és római , 
kori, illetve kora Arpád-kori, szórványosan pedig a Hall-
statt-kultúra emlékanyaga is előkerült. 

Jóval gazdagabbnak bizonyult az említett ároktól 
K-re fekvő oldal, ahol épületalapok, több rétegben sza
badtéri kemencék (23. szelvény), nagy1néretű méhkas 
alakú tárológödrök (egyik középen oszlopnyommal), 
és egy nagyméretű, ívelődő, faragott s csapolásra utaló 
kövekkel rakott épület omladéka, a kövek között oszlop
nyon1okkal került elő. A gazdag leletanyagban, késő avar , 
és kora Arpád-kori kerámiatöredékek, nagy mennyiségű 
állatcsont, díszített paticsmaradványok, fémeszközök 
szerepelnek. A későbronzkori objektumokból a kerámia
töredékeken és állatcsontokon kívül egy bronztű került 
elő. Az állatcsontok közül több megmunkált, s a kövek 
között is nagy mennyiségű inegmunkált kő - köztük 
kettő bordásan faragott -, kézimalom töredéke került 
elő. A 23. szelvényben előkerült agyagba rakott kövekbó1 
épült kemencék használata során mind a kövek belső ol
dala rendkívül megégett, könnyen törhetővé vált, mind 
pedig a körülötte levő föld kvarcosan feketére égett, ami 
rendkívül n1agas hőfokra utal. A 30-31. szelvényekben 
is kerültek elő egyik oldalukon égett kövek, s n1indkét 
szelvénybó1 olvadékuk is. , 

A késő avar és kora Arpád-kori szelvényekben és 
objektumokban mutatkozó vastag hamus, égett réteg a 
település pusztulására ad magyarázatot, ami az eddig 
előkerült leletanyag alapján a tatárjárást megelőző 
időszakra tehető. A település - az eddig rendelkezésre , , 
álló adataink alapján - E, EK-i irányban folytatódik, 
Ny-i széle n1eghatározható, D-i szélét pedig a tervezett 
vezetékek és szolgalmi út megépítéséhez kapcsolódóan 
fogjuk tudni pontosítani. 

KISNÉ CSEH J ULIANNA 

Li32. Szögliget, Szádvár 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 
2007. október 26-28. között, 2007. november 9-11. 
valan1int 2008. február 15-17. között végeztük el a 
Szádvár épület- és mikrodomborzati műszeres felmé
rését. Előzó1eg a nemzeti park felügyeletével a bozótos 

erdővel, cserjékkel fedett vár területén és a körítőfalak 
külső oldalán kiirtották a növényzetet, így a teljes vár 
átláthatóvá, mérhetővé vált. 

A vár rendkívül gazdag álló falelemekben. Ezek 
kiszerkesztése már önmagában elegendő lenne a vár je
lentős részletének alaprajzi megjelenítéséhez. Azonban 
jelen kutatással elkészült Szádvár teljes alapfelmérése, 
épület- és mikrodomborzati felmérése. A kutatások so
rán összesen 7387 azonosított pontot mértünk fel több 
mérőállomással. Felmérésre került az összes meglévő 
feln1enő fal, falsík, falmagcsonk. Ezzel a vár jelenlegi 
állapotát rögzítettük, amely alkalmas egyrészt egy há
romdimenziós épület- és terepmodell létrehozására, 
valamint az állagmegóvás és egyéb építészeti munkák 
tervezésére. Emellett elkészítettük a terep precíz és 
részletes mikrodomborzati mérését, azaz azokat a 
jelenségeket is felmértük, amelyek régészetileg értel
mezhetőek, leomlott falak nyomvonaláról adhatnak 
tájékoztatást. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

Li 33. Táplánszentkereszt határa 
(Vas megye) B, Ró, Kö, 1 
A Szombathely-Hévíz közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszának építését megelőzően régészeti 
feltárást végeztünk a település több pontján. 

Alsó réti legelő: 2008. október 15-én a 18. oszlophely 
„C" lábának markolása során a vastag, fekete áthumu
szolódott öntéstalaj alatt, sárgás, agyagos altalajon 45 
cm-en, egy lekerekített sarkú, erősen fekete betöltésű , 
sírgödör beásása jelentkezett. Tájolását tekintve EK-
DNy irányú. A terület a Gyöngyös-patak bal partján egy 
kisebb magaslaton, a hajdani ártér szélén helyezkedik el. 

Ennek során a 0301 hrsz. ingatlanon október 22. és 
november 1. között 56 m 2-t kutattunk: 3 objektumot és 
szórvány leleteket találtunk. Az egyik jelenség, melyet 
korábban sírgödörnek gondoltunk, nem tartalmazott 
emberi csontokat, Ny-i felében n1indössze egy kutya 
koponyáját találtuk meg, néhány középkori kerámiával 
együtt. A másik 2 objektum igen sekély, leletszegény, 
valószín(íleg középkori gödrök. 

Mohácsi mezőtó1 K-re: A terület a Szombathely
Nagykanizsa vasútvonaltól D-re a Kajdi-főcsatornától 
DNy-ra egy széles plató tetején helyezkedik el (Hrsz.: 
0155/1). Novemberben a 29. oszlophely „B" lábának 
markolása során 35 cm mélyen egy nagyobb középkori 
gödör jelentkezett, benne kerámia- és paticstöredékek. 
Megelőző régészeti feltárásra is sor került. , 

Országút és Er leözötti dűlő: A 012 hrsz. területen (22. 
oszlophely) a szakfelügyelet során egy erősen fekete 
betöltésű gödör jelentkezett az oszlophely „C" lábának 
egyik sarkában. A megelőző feltáráson összesen 7 ob
jektumot találtunk. Egy késő bronzkori, esetleg kora 
vaskori gödörben több nagy hombáredény, egy tur
bántekercsdíszes peremű tál és két nagyméretű őrló1<ő 
alsórésze került elő. A többi 6 objektum kora biztosan 
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őskor és valószínűleg ugyanezt az időszakot képviselik, 
de betöltésükbó1 csak egy-két apró jellegtelen kerámia
töredék került elő. 

Sárdi Ny-i-dú1ő: A 0213/20 hrsz. területen (7. osz
lophely) a szakfelügyeletet követő megelőző feltáráson 
2 objektumot találtunk. Betöltésük egységes fekete, 
humuszos talaj. Az 1. objektumból igen kevés lelet 
származott, néhány jellegtelen szürke és vörös színtí 
kerámiatöredéken és egy római kori imbrextöredéken 
kívül mást nem találtunk. A 2. objektumban régészeti 
lelet nem volt. 

Munka társ: Isztin Gyula. 
NAGY MARCELLA 

Li 3Li. Tárnokréti határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) U, B , LT, Ró, Á, Kk, Kú 
2008. decemberben terepbejárást végeztem a település 
területén. 

Községi temető-Városút között: A községi temetőtó1 
K-re elhelyezkedő szabálytalan alakú dombháton szór-, 
ványosan Arpád-kori, erősen grafitos kelta, valamint 
neolit (DVK) cseréptöredékeket gyűjtöttem, melyek 
erősen kopottak, jellegtelenek. A domb felszínének K-i , 
és E-i része nem volt vizsgálható a rajta lévő lucerna és 
erdőfolt miatt. Feltételezhető, hogy a leló'hely arra a 
részre is kiterjed. , 

Rábca-rét: A Város-dombtól EK-re, a Rábca-menti vi-
zenyős rétség szélén egy hosszan elnyúló lapos dombhát 
található. A 2003-as légi felvételezések során a domb
háton őskori és népvándorlás kori települések nyomait 
észlelték. Terepbejárásom során szórványosan őskori 
cserepeket, számos paticstöredéket és egy kovaszilánkot 
találtam. Az apró jellegtelen oldaltöredékek közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlanok. 

Templom mögött: A templom mögötti területen, 
illetve a Fő utca DNy-i házsorának telekvégein szórvá
nyosan 16-17. századra datálható kerámiatöredékek 
jelentkeztek. A szántásban néhány patics-, tégla-, és 
salakdarabot is találtam. Egyelőre nehéz eldönteni, 
hogy pusztán másodlagosan idekerült leletekró1 van 
szó, vagy pedig a késő középkori, kora újkori település 
erre a részre is kiterjedt. 

Város-do1nb: A községtó1 D-re, a Bősárkány-Réti-csa
torna K-i oldalán emelkedő, hosszan elnyúló markáns 
homokvonulat már régóta ismert római kori és késő 
bronzkori leló'hely. Terepbejárásom során megpróbál
tam tisztázni a leló'hely kiterjedését. Az említett ho-, 
n1okdomb közepén egy földút vezet végig, az úttól E-ra 
a gyér gabonavetésben szép szám1nal került elő római 
kori leletanyag (zön1mel szürke házikerámia), valan1int 
néhány őskori töredék. A dűlőúttól D-re lucerna borí
totta a felszínt, ennek ellenére néhány cserépdarab itt is 
eló'került. A terepbejárás tapasztalatai alapján a leló'hely 
a don1bvonulat teljes területére kiterjed. 

Város-donib II.: A Város-dombtól D-re egy másik, 
valan1ivel kisebb domb e1nelkedik. Felszínén, és még 

inkább attól DK-re, a már ellaposodó felszínen újra ró
mai kori kerámiatöredékek jelentkeztek. A római leletek 
mellett néhány őskori és egy középkori edénytöredéket 
is találtam. A leló'hely legintenzívebb része a don1b 
csúcsától DK-re található. 

Városútmellett: A községtó1 DNy-ra, az ún. Városút , 
E-i oldalán elhelyezkedő hosszúkás homokdomb fel-
színén őskori edénytöredékeket gyűjtöttem. A leletek 
jellegtelen oldaltöredékek, közelebbi kormeghatározásra 
alkalmatlanok. 

TAKÁCS KÁROLY 

Li35. Tengőd, Bati-erdő ,,,, 
(Somogy megye) 0, Kö 
Tengőd határának D-i sarkában többször is említik a 
középkori Bat falu templomának romját. Papp István 
egykori tamási esperes-plébános szerint templomának 
romjai a bati malomtól DNy-ra, a Bati-erdő kezdetén 
láthatók. Március 16-án a malom helyét sikerült azo
nosítanom a halastó partján, de az aljnövényzet miatt 
mindössze néhány apró őskori és középkori cserepet 
találtam egy irtásban. 

Li36. Tevel határa 
(Tolna megye) Kö 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2008. február 28-án több leló'helyen végezten1 terep
bejárást. 

Öregtemplom-dűlő: A leló'hely a falu É-i szélétó1 kb. 
3 km-re, a Donát-patak K-i mellékágának D-i oldalán 
fekszik. A templom helyét a meredek oldalú domb , 
egy E felé kiugró enyhe nyúlványának tetején, Ny-K 
irányban kb. 20 m hosszan fó1eg apróra tört kőtörmelék , 
jelezte a kelő búzában. Középkori cserepek a patak E-i 
oldalán is találhatók voltak, bár a leló'helyet nem jártam 
be teljesen. 

Pusztapél: Pusztapélen egy 1701-es kamarai össze-, 
írás említ templomromot. A dtílő Teveltó1 ENy-ra kb. 1 
km-re, a Donát-patak és annak egy DK-ró1 érkező mel
lékága között található. A száraz, elsimítatlan felszínen 
a patakkal párhuzamosan kb. 150 m hosszan gyűjtöttem 
közepes sűrűségben középkori cserepeket. A leló'hely a 
mellékág K-i felén is folytatódik. 

Li 3 7. Téglás, Liget 
(Hajdú-Bihar megye) U 

K. NÉMETH ANDRÁS 

A MOL stratégiai gáztározó nyon1vonalába eső leló'he
lyen a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat megbí
zásából 2008. június 19. és július 29. között 205 1112-en 
végeztünk megelőző feltárást. 

A leló11ely egy É-D-i irányú homokháton található. 
A gázvezeték nyomvonala alig érintette, a hon1okpart , 
EK-i oldalán 2 objektun1 (1 sekély árok és 1 nagyobb 
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méretű gödör) betöltésében apró patics-szemek mellett 
3 kerámiatöredék bizonyította a lelónelyet. 

A leletek (díszítés nélküli oldaltöredékek) alapján 
egyértelműen nem dönthető el, hogy a neolitikum me
lyik kultúrájához tartoznak. Közvetett jegyek (a telep 
térfoglalása és a területró1 eddig ismert adatok) alapján 
mégis a középső neolitikum időszakához (Kr. e. 5500-
4900) köthetjük ezt a telepet, ami valószínűleg a vezeték 
nyon1vonalától D-i irányban húzódó homokdűneháton 
terül el. Pontosabb azonosítása az erdei növényzet ta
karása miatt lehetetlen. 

HAJDÚ ZSIGMOND - NAGY EMESE GYÖNGYVÉR 

Li38. Tilaj határa 
// ~ 

(Zala megye) 0, A 
A 76 sz. Balatonszentgyörgy-Körmend főút rekonstruk
ciója keretében a 26+850 (Szentgyörgyvár, Felsőmánd
puszta) és a 36+500 (Nagykapornak, Padári-elágazó) 
km-szelvények közötti szakasz régészeti terepbejárását 
végeztük el 2008. március 17-20. között, melynek során 
egy új lelónelyet lokalizáltunk. 

Báni-hegy Kelet: A községtó1 K-re, a Ligetfalvai-patak 
/ , 

forrásától E-ra emelkedő domb oldalán, egy ENy-DK 
hossztengelyű, 155x100 m -es területen, elszórtan, kevés , 
őskori és Arpád-kori edénytöredéket gyűjtöttünk. 

2008. október 8-13. között a Szombathely-Hévíz 
400 kV-os távvezeték oszlopláb alapozási munkáit régé
szeti szakfelügyeletünk mellett végezték. Ennek során 
két új lelónely vált ismertté. 

Alsó-dűlő II: A község K-i széle közelében, a tele
pülésen keresztülfolyó névtelen kis vízfolyás K-i partja 
fölé mintegy 30 m relatív szintkülönbséggel magasodó, 
meredek oldalú don1b déli vége közelében szegényes 
mellékletű (vaskarika, bronz gyöngyszem) későközépko
ri-kora újkori temető 5, részben koporsós temetkezését 
bolygatták meg. A sírok helyét dokumentáltuk, a bolyga
tott csontokat és leleteket beszállítottuk a zalaegerszegi 
múzeumba. A rendelkezésre álló történeti és térképi 
források között nem sikerült az egykori ten1etőre vagy 
a hozzá tartozó településre utaló adatokat fellelni. , 

Kistilaji-földek: A község belterületétől EK-re, a 
településen keresztülfolyó névtelen kis vízfolyás K-i 
partja fölé inagasodó domb Ny-i oldalán 2008. október 
18-án egy rézkori edénytöredékeket tartaln1azó gödör 
részletét bontottuk ki. 

Munkatársak: Basticz Zoltán, Fullár Zoltán és Mé
száros Melinda régészek, Kámán Beáta technikus. 

KVASSAY JUDIT 

Li39. Tiszakécske, Szabolcska Mihály utca 1 SLi. 
(Bács-Kiskun megye) Kk?, Ú? 
2008. szeptember 12-én telefonbejelentés érkezett a 
kecsken1éti Katona József Múzeun1ba, hogy a fenti 
chnen a ház előtt fatuskó kiszedése közben en1bercsonto
kat találtak. A helyszínen szeptember 16-án a bej elentő 

megmutatta a csontok előkerülésének helyét és átadta a 
már kiszedett csontokat. Elmondása szerint a környéken 
már korábban is kerültek elő embercsontok, amelyek 
valószínűleg megbolygatott sírokból származhattak. 
A terület egy enyhén kiemelkedő domb, ami arra enged 
következtetni, hogy esetleg egy késő középkori vagy 
újkori temetővel kell számolni a településnek ezen a 

, , 
reszen. 

A sír a gyalogjárda és a csapadékvíz elvezető árok 
között elhelyezkedő fatuskó alatt kb. 70 cm mélységben 
volt. A Ny-K-i irányú, nyújtott helyzetben eltemetett 
halottat valószínűleg már korábban többször megboly
gatták, a váznak csak a n1edencétó1 lefelé elhelyezkedő 
része maradt bolygatatlan. A sír egyetlen lelete a talá
láskor előkerült koporsószeg volt, ennek alapján a sír 
késő középkori vagy újkori lehet. 

LiLiO. Tiszasziget, Agyagbánya 
(Csongrád megye) U 

v. SZÉKELY GYÖRGY 

A község DNy-i szélén található agyagbánya (32. lh.) 
területén 2008. július 11-21. között leletmentő feltárást 
végeztünk. Ezt a helyi önkormányzat nem előzmény nél
küli illegális bányászati tevékenysége indokolta, amely 
nyomán a bányafalban régészeti objektumok határozott 
beásásai váltak láthatóvá. A leletmentő ásatást 207 m2-

en végeztük. A feltárásra előkészített területen összesen 
10 objektumot figyeltünk meg. Ezek - leszámítva egy 
legújabb kori árok részletét - a késő neolit kori tiszai 
kultúra Gorzsa-csoportjának emlékanyagát tartahnaz
ták. Az előkerült objektumok többsége gödör, elsősorban 
n1éhkas alakú, de előkerült pár tálszerű sekély beásás is. 
A szelvényben - sajnos a földkitermelés által részben 
elpusztítva - egy cölöpszerkezetes hosszúház részlete 
is előkerült. A háznak 9 cölöphelyét találtuk csak meg. 
Ezek alapján egy 5,5 m széles emelt padlójú, DNy-ÉK-i 
tájolású épületet rekonstruálhatunk. Az épületet a közeli 
vízpartra közel meró1egesen tájolták. E házrészlethez 
tartozik az ásatás kiemelkedő jelentőségű lelete is. A ház 
hossztengelyében kialakított nagyobb cölöphely széle
sebb beásásában ugyanis, egymás mellett 3 ép edényt, 
valamint egy cipó alakú örlőkő töredékét találtuk. 
A jelenséget előzetesen építési áldozatnak tarthatjuk. 
Erre utal a leletek helyzete, épsége, valamint az a tény, 
hogy az egyik edényben ételmellékletre utaló nyomokat 
találtunk. 

A telep konyhai hulladékkal feltöltődött gödreiben 
fényezett, szürke, barna, vagy fekete, apró bütyökdíszes 
gorzsai típusú kerámiák töredékei kerültek elő állat
csontok, kőeszközök kíséretében. Az aprólékos bontás 
során kitern1elt föld csaknem teljes anyagát iszapolással 
tovább vizsgáltuk, an1ely során faszenet, szenült magok 
maradványait valamint további apró csontokat, kőesz
közöket, kerámiát gyűjtöttünk. 

A restaurált leletek a Móra Ferenc Múzeum raktá
rába kerültek. 

301 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

Munkatársak: Balogh Csilla, Bene Zsuzsanna, Be-, 
nedek András, Kenéz Agnes, Mészáros Patrícia, Sóskuti 
Kornél, Törőcsik István régészek; Cigléczki Tibor, Nagy 
Norbert, Takács Gábor régésztechnikusok; Hamar Edina 
restaurátor. Godézia és térinformatika: Kamarási And
rás, Redencki Antal (Archeoline Kft, Szeged). 

P óPITY DÁNIEL 

Lili 1. Tiszavasvári, Kashalma-dűlő 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) R, A, Á 
A külterületi telken a leletmentést a téglagyár bányájá
nak megnyitása tette szükségessé. Az első leletmentést 
még 2007. március 19. és szeptember 26. között végez
tük. Akkor egy késő avar (Kr. u. 8-9. sz.) korszakhoz 
tartozó falurészlet, két hozzá tartozó temető, valamint 
a késő rézkori badeni kultúrához (Kr. e. 3. évezred vége) 
tartozó teleprészlet került elő. A felügyelt 10 ha, illetve 
feltárt 7,5 ha területen egyetlen szarmata (Kr. u. 2-4. 
sz.) objektum akadt. 

A bánya Ny felé történő bővítése tette szükségessé 
a további feltárásokat. 2008. június 16. és szeptember 
11. között a 2007. évi szelvény Ny-i oldalán egy 75 m 
széles, 350 m hosszú szelvényt nyitottunk. Ezen belül 
három területet érintett feltárás, a többi területen csak 
régészeti felügyeletet tartottunk. Az első terület a szel
vény DK-i sarkában volt, ahol 3 kút, és 1 méhkas alakú 
gödör került elő. A második terület a szelvény Ny-i 
szélén, annak DK-i sarkától 80 méterre volt: 2 kora avar , 
sírt tártunk fel. A harmadik terület a szelvény teljes E-i 
végét jelentette. 

2008-ban összesen 202 objektumot találtunk, 
közülük 12 bizonytalan korú, 7 a késő rézkori badeni , 
kultúrához tartozott, 17 Arpád-kori (ház, gödör, árok, 
kemence, műhely), 106 késő népvándorlás kori avar 
telepobjektum volt. Előkerült továbbá egy 43 síros közép 
avar (Kr. u. 630-670) temető is. Recens objektumból 
most is csak kettőt sikerült megfigyelni. 

A késő rézkori badeni település Ny-i irányban le
zártnak minősíthető, annak Ny-i, D-i, K-i határa ismert. , , 
Tovább folytatódhat a 2007. évi szelvénytó1 E-ra és EK-i , 
irányban. A késő népvándorlás kori avar település ENy-, , , 
ra, E-ra, EK-re folytatódik. Az Arpád-kori település a 
bánya 2007-2008. évi ütemétó1 északra lokalizálható. 

Lili2. Tiszavasvári, Utasér-part-dűlő 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) A 

L UKÁCS JÓZSEF 

Tiszavasvári hajdúnánási határában, az Utasér-parton 
gázvezeték bővítését megelőző feltárást végeztünk 2008 
novemberében. Az előzetes terepbejárások során két 
leló11elyet regisztráltunk a nyomvonalon. A föld1nunka 
megkezdése előtt Bacskai István detektoros vizsgálatot 
végzett, n1elynek során egy Faustina denart talált. 

Az ásatások során a 139. számmal jelölt leló'helyen 
régészeti jelenség nem került elő. A szomszédos 57. sz. 

, , 
leló'helyen viszont egy kb. EENy-DDK-i alacsony (95,4-
96,4 m tengerszint felett) dombhát Ny-i nyúlványán egy 
soros avar kori temető 21 - zömében bolygatott - sírját 
tártuk fel, valamint 3 sírgödör alakú üres gödröt és egy 
kerek objektumot leletanyag nélkül. A temetkezések 
zöme K-Ny-i, 3 egyén volt fordított tájolású, azaz fejjel 
Ny-ra. Jellemző a nyúzott bőrös temetkezés, valamint a 
füles sírgödör. A 26. sz. sír feltehetó1eg padmalyos volt. 
Gyakori volt a rablás. Ennek következtében a leletanyag 

, , . , , 
szegenyes es igen rossz megtartasu. 

Konzulens: Kurucz Katalin. 
Munkatársak: Jakab Attila régész, Bocz Péter techni

kus, Svéda Csaba rajzoló, Szmolár Edit restaurátorsegéd. 
ISTV ÁNOVITS ESZTER 

Lili 3. Tokaj, vár 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk, Kú 
2008. június 30. és november 15. között végeztük a Rá
kóczi-vár alaprajz-hitelesítő ásatásának második évadát. 
Célunk az volt, hogy viszonylag kis területen kutassunk, 
de ott elérjük a lehető legmélyebb rétegeket és stratigrá
fiai következtetéseket vonjunk le beló1ük. Ennek ellenére 
közel 200 m2-nyi területet tudtunk megszondázni, helyen
ként 3,5 m-es mélységig (sajnos a mélyebb rétegek meg
ismerését akadályozta a mesterségesen magasan tartott 
talajvízszint). (Az illusztrációkat lásd a 303-307. oldalon!) 

Lőportorony 

A kutatást a 611 hrsz. telken kezdtük, mely egy ön
kormányzati tulajdonban lévő út.42 Itt a belső vár DK-i 
sarkán található, 17. században lőportoronnyá alakított 
korábbi rondellát kutattuk. Az előzetes várakozásokhoz 
képest kicsit keletebbre, de sikerült megtalálnunk a 
bástya falát, mely szépen ívelődve kanyarodik. A falba 
befalazva, illetve a fal külső oldalán található omladék
ban gótikus épületfaragványokat találtunk, melyek fó1eg 
kétszer hornyolt bordaívtöredékek, de osztott gótikus 
ablak osztóborda töredéke is van közöttük. A kövek 
valószínűleg a 15. sz. második feléből származnak és a 
Szapolyai-család építkezéseihez köthetők. A rondellába 
pedig akkor falazhatták be ó'ket, mikor azt átalakították 
lőportoronnyá - feltehetően a 17. sz. elején. A rondella 
fala egyébként utalt az átalakításra, ugyanis kívülró1 
egyértelműen köpenyezve van - így a fal vastagsága 
eléri a 330 cm-t. 

Mind a rondella falán belül, n1ind azon kívül sikerült 
korabeli járószinteket találnunk, n1ég a mai talajvíz
szint fölött. A lőportorony két belső padlószintjét egy 
1526-os és egy 1613-as ezüstpénz keltezi és rengeteg 
kerán1ia, illetve szá1nszeríjnyílhegyek és egyéb leletek 
is. A legszebb lelet egy kályhacsen1pe, mely az 1613-as 

42 Az összesítő helyszínrajzot lásd: Régészeti kutatások Magyar
országon - Archaeological Invcstigations in Hungary 2007. 
Budapest, 2008. 293-299, 294. 
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Tokaj, Rákóczi-vár. A 2007-2008-ban azonosított épületrészek Lucas Geörg Ssicha 166Li-es térképén 
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Tokaj, Rákóczi-vár. 1613-as pénzzel datált rétegből 
előkerült alakos kályhacsempe 

pénzzel datált rétegbó1 került elő és elég sok darabja 
megvan. A kályhacsempe egy medalionban, növényi 
koszorúval övezve ábrázol egy szakállas, bajszos, ku
ruc-süveges (beletűzve egy nagy madártoll) férfit, aki 
minden valószínűség szerint maga Bethlen Gábor, ki 
az 1620-as években a vár tulajdonosa, sőt feleségével, 
Brandenburgi Katalinnal, kassai esküvőjük után itt 
töltik lakodalmukat és mézesheteiket Tokaj várában. 
Feltehetően a kályha erre az alkalomra készült Bethlen 
Gábor megrendelésére. A 17. századi padlószint alatt 
fekvő rétegbó1 az említett 1526-os II. Lajos pénzen kívül 
cölöplyukak is eló'kerültek, melyek valószínűleg még 
a rondella korából, valamilyen belső faépítményhez 
köthetó'k. Találtunk egy nagy négyzetes kőalapozást 
is, mely már a lőportorony, súlyos, föld-fa szerkezetes 
födémét tartó nagy fagerendának az alapozása lehetett. 

A lőportorony falán kívül a kor használati tár
gyainak maradványait találtuk meg a 17. században 
feltöltött belső várárok területén: ágyúgolyók, vaslánc, 
vegyesmázas, írókázott kerámia stb. 

Lakótorony 

A belső vár DNy-i sarkában található lakótorony 260, 
illetve 310 cm széles falait tavaly inár megtaláltuk 
a 608 hrsz. telek udvarán. Idén a torony belsejében 
nyitottunk egy 6x4 m-es kutatószelvényt, mellyel pont 
egy valamikori lépcsőalapozásra(?) sikerült ráásnunk. , 
Csak a szelvény E-i részében találtuk meg 2 m2-en a 
padlószintet - igaz itt egy tűzvészben megégett fapad
ló elszenesedett nyomaira bukkantunk, mely sajnos 
sok leletet nem tartalmazott - ezért kora egyelőre 
bizonytalan. Bebizonyosodott, hogy a tavaly inegtalált 
falak tényleg a lakótorony falai - ami feltételezhetően 
a vár legkorábbi épülete. Ezt támasztja alá az is, hogy 
az idén is feltártunk egy szakaszt a torony alapfalából, 

amin befalazott, kisméretű lőréseket találtunk - nagyon 
alacsonyan. Ez arra utal, hogy ezek a lőrések inég akkor 
egzisztáltak, amikor még a lakótornyot nem vette körbe 
kerítőfal - pláne külső vár - hiszen ezekbó1 a lőrések
bó1 egyik védművön sem lehetett volna átlőni - ezért 
falazták be ó'ket. 

Vasaló b ástya 

A 16. századi, ötszög alakú ágyútorony környékét a 610 
hrsz. telken tavaly n1ár vizsgáltuk. Idén megkutattuk , 
D-i és Ny-i falait, illetve az E-i fal belső falsíkját egy kis 
szakaszon. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a torony , 
D-i fala 340 cm vastag, 40 cm-rel több, mint az E-i fal. 
Továbbá kiderült, hogy a Ny-i fal csak 260 cm vastag 
- de ez érthető, hiszen a belső vár feló1 nem érhette 
támadás az épületet. (A Vasaló bástya tekintetében a 
falvastagságok és az alaprajz tökéletesen n1egfelelnek 
Lucas Geörg Ssicha 1664-es alaprajzának.) 

A Ny-i oldalon megtaláltuk a toronyba vezető be
járatot - annak „in situ" küszöbével együtt, a küszöbön 
belül az ajtórézsű egyik síkját is sikerült azonosítanunk 
- sőt az ajtóhoz kapcsolódó járószintet is. Nemcsak a be
járatot, hanem a hozzá vezető kó'híd falait is azonosítani 
tudtuk - méghozzá a híd mindkét végét megtaláltuk. , 
Ujabb szelvényeket nyitottunk a 610 hrsz. telek Ny-i 
részén, ahol fel tudtuk tárni a belső vár K-i falának 
egy részét is, melyhez a híd kapcsolódik. A híd maga 
kazettás szerkezetű, hasonlóan a sárospataki belső vár 
régi hídjához - csak ez nagyobb méretű: belvilága 510 
cm szélességű, külső átmérője megközelíti a 750 cm-t, 
a híd hossza 14 m. 

A híd Ny-i végénél sikerült elérnünk ugyanazt a 17. 
századi járószintet, melyet a 611-es telken már megtalál
tunk - tehát a belső vár 17. században feltöltött árkának 
felső rétegét, ráadásul itt még kissé mélyebbre is tudtunk 
ásni, úgyhogy több korábbi járószintet is azonosítani 
tudtunk. A korabeli felszínek felett jelentkező omladék
ban gótikus ajtókeret-töredékeket is találtunk, melyek a 
belső vár K-i palotaszárnyához tartozhattak. A híd külső 
oldalán 3 m2-nyi területró1 6-7 ládányi leletet emeltünk 
ki az 50 cm vastagságban jelentkező, letaposott fekete 
színű, 17. századi járószintbó1. Számos cserép és csont tár
saságában került elő írókázott vegyesmázas füles bögre 
egészben, üveg orvosságos fiola szintén sértetlenül, egy 
1622-es III. Vasa Zsigmond (lengyel király) ezüstpénz, 
számos üvegtárcsa-töredék és egy mesterien gravírozott, 
ragyogó kivitelű reneszánsz üvegtálka töredékei. 

A 610 hrsz. telken még egy szelvényt (tehát összesen 
kilencet) nyitottunk, mellyel egy érdekes kísérletet tet
tünk. Ugyanis Lucas Geörg Ssicha 1668-as alaprajzán lát-, 
szik a megtalált hidunktól E-ra egy kis négyzetes épület, 
melyet „X'' jelölt. Ezt a korabeli források alapján sikerült 
beazonosítanom a kis cajgházzal - a kis fegyverraktárral, 
mely a belső vár feltöltött árkában állt, fából készült és 
folyton beázott. Mivel több helyen sikerült elérnünk 
már az említett várárok 17. századi feltöltési szintjét, itt 
is próbát tettünk. A vastag sárga agyagos iszapolódási 
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Tokaj, Rákóczi-vár. A vár legkorábbi épületében, a DNy-i lakótorony belsejében nyitott szelvény 

Tokaj, Rákóczi-vár. A K-i ágyútorony (Vasaló bástya) „in situ" küszöbköve, a Ny-i oldalon 
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Tokaj, Rákóczi-vár. A K-i ágyútoronyba vezető, 
a belső vár árkán átívelő kőhíd D-i falának Ny-i indítása 

rétegek alatt ugyan megtaláltunk egy vékony 17. századi 
fekete réteget, sőt alatta egy kőfal(!) maradványát, de 
mindez pont a vízszinten volt, ami megakadályozta a 
további mélyítést. Ráadásul fegyvert nem, csak négy, 
szaká1laspuskába való golyót találtunk, úgyhogy a kis 
cajgházat nem sikerült egyértelműen azonosítani. 

Várárok 

A 614 hrsz. telken azt az ívesen kanyarodó árkot kutat
tuk, amelyet II. Rákóczi Ferenc 1705-ben ásatott azért, 
hogy kersztülvonassa a váron az árvizet, levágja a külső 
várról a DK-i nagy bástyát és bevezesse a vizet a belső 
vár D-i árkába. 

Ettó1 a kutatási h elyszíntó1 azt vártuk, hogy azo
nosítani tudjuk a keresztülvágott K-i sáncot vagy a 16. 
századi Némethi féle kő külső vár falát. Elképzelésünk 
nem vált valóra, ugyanis már 1,5 m mélységben talajvíz
be ütköztünk, ráadásul ebbó1 az alsó rétegbó1 előkerült 
egy 1960-as évekbeli műanyagjáték is, amely azt bizo
nyította, hogy Rákóczi árka sokkal n1élyebb és szélesebb 
lehetett, csak jelenleg már feltöltődött. 

A 614 hrsz. telek Bodrog-parti végén a tavaly már 
kutatott 19. századi ház egészen mély alapjáig leástunk 
és megállapítottuk, hogy az épület általunk megkutatott 
része egyszerűen a magaspart homokjába van alapozva 
- tehát nen1 a korábbi várfalra épült. 

Tokaj, Rákóczi-vár. A Ny-i palotaszárnyon belül talált temetkezések 
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Belső vár Ny-i palotaszárnya 

A 606 hrsz. telken egy megközelító1eg K-Ny irányú, 
több szakaszból álló árokkal metszettük keresztbe a 
belső vár árkát a feltételezett belső várudvarig. Célunk 
itt is az volt, hogy a stratigráfiai helyzetet tisztázni 
tudjuk a belső vár udvarán, a palotaszárnyban, és az 
azt kerítő falszorosban is. Ellentmondásos jelenségek , 
láttak napvilágot: 4 egymással párhuzamos E-D irányú 
fal került elő, melyekró1 nem egyértelmű, hogy melyik 
a palotaszárny, melyik a falszoros, melyik a belső udvar 
fala, ráadásul ezen négy fal közül egyik sincs egy vo
nalban a 608 hrsz. telken talált, azonos irányú, 310 cm 
szélességű fallal. 

A feltételezett palotaszárnyon belül eló'került négy 
temetkezés - vastag kőomladék alól. A halottak közül 
az egyik egy 25 év körüli férfi - 24 db-os üveg gomb
sorral ruháján. Vele egy sírgödörbe helyezték talán 
feleségét, de a nemmeghatározás nem egyértelmű. 

A másik halottnak franciakapcsok fogták össze ruháját. 
Egy hevenyészve - szárazon rakott falacska választja el 
ezt a két felnőttet egy szintén közös sírgödörben lévő 
gyermekpárostól. A nagyobbik gyermek 2,5 év körüli 
volt és súlyos agyhártyagyulladásban halt meg (Kővári 
Ivett, a sírokat feltáró antropológus meghatározása); a 
kisebbik pedig egy újszülött csecsen1ő volt, aki közvetle
nül szülés u tán halhatott meg. Elképzelhető tehát, hogy 
itt a vár palotaszárnyában egy családi temetkezéssel 
állunk szemben, ami talán arra utal, hogy a közelben 
lehet a vár kápolnája. Ennek közelségét jelezhetik azok 
a szépen faragott reneszánsz ablakpárkány-töredékek, 
n1elyeket a sírok betöltésében, illetve a sírok fölött 
találtunk. 

A sírok tágabb környékéró1 két eddig nem m eg
határozott korú ezüstpénz, egy Anjou- liliomokkal és 
geometrikus díszekkel ékített üvegkehely aranyozott 
bronz talptöredéke, egy aranyozott és egy ónfürdős 
lószerszámdísz is eló'került. Szép 16. századi kerámia- és 
kályhacsempe-anyag és talán itt elkülöníthető lesz egy 
15. századi leletanyag-horizont is. A felnőttsírok alatt és 
a gyermeksíroktól D-re is egy-egy K-Ny irányú osztófal 
helyezkedett el, feltehetően a palotaszárnyon belül. A 
további kutatást azonban itt abba kellett hagynunk. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy az idei év 
rendkívül eredményes volt, több mint 130 stratigráfiai 
egységek különítettünk el és kezeltünk külön a lelet
anyag tekintetében. Több jól értelmezhető, zárt réteget 
találtunk, melyekbó1 rengeteg 15-17. századi kerá1nia 
és fén1lelet került elő, találtunk négy temetkezést és 
inesteri fokon faragott gótikus és reneszánsz köveket. 
Megkezdődött a leletanyag teljes restaurálása. Tokaj 
Város Önkorn1ányzata n1egvásárolta a 610 hrsz. ingat
lant, n1elyen - n1egfelelő anyagi keret esetében - a K-i 
ágyútorony és a hozzá vezető híd alapjait (alsó szintjét) 
is az eredeti helyszínen, eredeti állapotában n1eg lehetne 
tekinteni, nemcsak a vár 1668-as állapotáról készült 
háron1din1enziós n1akette t. 

MAKOLDI MIKLÓS 

Tokaj, Rákóczi-vár. Anjou-liliomokkal és 
geometrikus díszekkel ékített üvegkehely aranyozott bronz 

ta lptöredéke a Ny-i palotaszárny területéről 

Tokaj. Rákóczi-vár. A vár 1668-as állapotának rekon
struált, háromdimenziós makettje 
(Tulipán Tamás- Makoldi Miklós) 

Li.Li.Li. Tompa határa 
(Bács-Kiskun megye) Sza, 1 , 
Felső Sáskalapos, E: 2008. február 25-én helyszíni szemlét 
végeztünk. Bejelentés érkezett ugyanis, hogy erdőtele
pítést eló'készítő mélyszántás során régészeti lelónelyre 
utaló jelenségeket figyeltek meg Tompa DK-i részén, a 
várostól nem messze. Az erdőmérnök útmutatásával 
kerestük fel a nemrég felszántott területet, mely egy , 
ENy-DK-i irányú kiemelkedésen húzódik. A szántásban 
szá1nos szürke korongolt szarmata kerán1iatöredéket 
gy(íjtöttünk, s közben inegnéztük azt a helyet is, ahol 
a bejelentő en1lékezete szerint az eke egy ken1ence/ 
tűzhely paticsos n1aradványait fordította ki. Az elszí
neződés akkorra már ehnosódott, illetve a tárcsázás 
során a paticsrögök szétszóródhattak, így ennek helyét 
pontosan lokalizálni nem tudtuk. 

A lelőhely kiterjedését K-i irányban nem lehetett 
pontosan n1egvizsgálni, m ert ott egy korábbi telepítésű 
erdő fái állnak, s alattuk gyep van. Beliczai István crdő
n1érnök azonban tájékoztatott arról, hogy égett agyag-
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rögöket a korábbi erdőtelepítéskor is találtak, főként a , 
lelónely E-i szélén húzódó földút közelében. A szarmata 
kori település kiterjedése tehát hozzávetó1eg 250x200 m, , 
iránya pedig ENy-DK. 

Katonaföldek, Narancsik-tanya: A talaj itt is igen 
homokos összetételű volt, csakúgy, mint az előző 
lelónelyen. Az erdőmérnök három helyen égésnyomos, 
vöröses színű foltot mutatott a szántásban, melyek talán 
tűzrakóhelyek leh ettek valamikor. Környezetükben 
azonban cserepet vagy egyéb régészeti jelenségre utaló 
nyomot nem találtunk. A lelónely korát bizonytalannak 
határoztuk meg. 

MÉSZÁROS MÓNIKA 

44 5 . Tornyiszentmiklós, Lókai-dűlő 
(Zala megye) A 
Tornyiszentmiklóstól D-re az M70-es út D-i oldalán a 
Lókai-dűlóbe tervezett bányaterület helyén a 2007. évi 
terepbejárási eredmény alapján próbafeltárást kellett 
végezni. A 07716 hrsz. területre lokalizált leló'hely D-i 
részét kavicsbányászással időközben azonban teljesen 
megsemmisítették. 

A lehetséges területeken 2008. március 13-18. 
között közel 800 m 2-en húzott szondaárkaink alapján 
egyértelműen megállapíthattuk, hogy a területen egy a 
terepbejárási adatnál is nagyobb kiterjedésű késő avar 
kori településsel kell számolnunk. Két helyen különö
sen sűrűn kerültek elő nagyméretű foltok számottevő , 
kerámiaanyaggal, csupán az 0-Lendva patak felé eső 
magasparti részen nem találtunk nagyobb összefüggő 
részen objektumokat. A foltokat körbejelöltük, a je
lentkezési szintjükből előkerült cserép- és fémanyagot 
összegyűjtöttük, az objektumokat bemértük. 

A további földmunkák feltételéül szabott megelőző 
régészeti feltárás költségeit a beruházó nem kívánta 
finanszírozni, bányanyitási szándékát egyelőre felfüg
gesztette. 

446. Tótkomlós határa 
(Békés megye) B, Sza, Ge 

STRAUB P ÉTER 

2008. április 23-án helyszíni szemlét végeztünk a 
Maros hordalékkúpjain található bronzkori földvárak 
területén. 

Határ-dűlő: Itt két lelónelyet találtunk. A lelóne
lyen kanyargó Száraz-ér külső ívén található nyo1nott 
háromszög formájú magaslat K-i végében (a dűlőtó1 
K-re) gyűjtöttünk néhány késő szarn1ata/ gepida ízlésű 
edénytöredéket. A leló'hely kiterjedését nen1 határoz
tuk meg. A már említett dűlőút Ny-i oldalán, az elóbbi , 
lelónelytó1 E-ra találtunk rá a légi fotókon halványan 
látható kerekded földvárra. A földvár belsejében csak 
bronzkori edénytöredékeket találtunk. A dűlőtó1 K-re 
nem tudtuk bejárni a lelónelyet. A sánc kopott, földje 
igen sárga volt. Ny-i íve egy folyóvölgyre támaszkodik, 

mely folyó a Száraz-érbe folyik. A folyó Ny-i partjára 
lelónelyünk nem terjed ki. 

Sz61ősi-határ-dűlő: Két helyen folytattunk terepbejá
rást a földvár területén. A D-i végét (Tóth-tanya) teljes 
egészében be tudtuk járni. Itt az egykori Alkotmány , 
TSz telephelytó1 E-ra, a sánc futásával párhuzamosan 
egy magaslat található. Ezen a magaslaton gyűjtöttünk 
bronzkori edénytöredékeket. Meglátogattuk a földvár , , 
E-i végét is. Itt az ENy-DK-i irányú dűlő Ny-i oldalára 
tudtunk csak rámenni, mert a másik oldalán (ahol a 
kettős vonulat fut) búza volt vetve. Bronzkori edénytö
redékeket gyűjtöttünk, a sánc sárgaföld tetején is. 

Munkatárs: Lichtenstein László. 

44 7. Törökbálint, Tópark 
(Pest megye) 1 

RózsA ZOLTÁN 

2008. július 28- 31. között megelőző feltárást végeztünk 
a 656 m2 nagyságú területen (Hrsz.: 3172/ 2). A feltárás 
az útcsatlakozás nyomvonalát követve 8 m széles, majd , 
E felé haladva 7 m-re szűkült. A teljes terület lehumu-, 
szolása és nyesése után objektumokra csak az E-i részen 
bukkantunk, az út főúthoz közeli részén fekete betöltést 
figyeltünk meg, m ely talán egy korábbi medret jelez. , 
A humuszréteg vastagsága is igen változó volt, az E-i 
részeken 20-30 cm, D felé haladva fokozatosan vasta
godott, a meder szélénél kb. 1 m. A feltárt objektumok 
közül három feltehetően újkori oszlophely. A területen 
feltárt gödör leletanyagot nem tartalmazott, K-i felén 
bolygatás nyomait figyeltük meg. 

Munkatárs: Zimborán Gábor. 

448. Udvari határa 
(Tolna megye) Ró, Kö 

RAJNA ANDRÁS 

2008. február 28-án terepbejárást végeztem a település 
több pontján. 

Bikádi-völgy: Udvari szélétó1 kb. 600 m-re Ny-ra, a 
kissé bevágódott országút enyh e kanyarjának D-i felén , , 
a víz felé előreugró DK-ENy irányú földnyelv alacso-
nyabb, közvetlenül az út mellett fekvő részén római 
épület törmelékét figyeltem meg. A poros, simított 
felület ellenére igen sűrűn borította a felszínt az apró 
tégla-, kő- és habarcstörmelék kb. 50x50 m-es területen. 
További leletek kb. 300-400 m hosszan, a domb felső 
részét61 az útig voltak gyűjthetők. 

Felsőpél: Felsőpél környékén több 19. századi leírás 
is említ egy középkori templon1ot. Az egykori Felső
pélpuszta helyétó1 D-re kb. 1 kn1-re, a Péli-víz DNy-i 
oldalán, a patakkal párhuzamosan kb. 400 m hosszan 
késő középkori faluhely húzódik. A ten1plom helyét csak 
valószíníísíteni lehetett a domboldal magasabb részén, 
ahol a már elsimított felszínen kb. 10 m hosszan néhány 
tégla- és több mészkődarabot figyeltem meg. 

K. NÉMETH ANDRÁS 
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449. Vadna, Vár-tető 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
A Vár-tető (hrsz.: 013/3) a Bükk ÉK-i nyúlványában 
található, a Sajó és a Bán-patak völgye felé markánsan 
kiemelkedő hegycsúcs. A tetőt három oldalról igen 
meredek oldal védi, a negyedik (déli) oldala lankás, fel
tehetó1eg a középkorban innen közelíthették meg, illetve 
innen támadhatták. 2008. november 17-én készítettük 
el a vár mikrodomborzati felmérését. A felmérés során 
SOKKIA lézeres mérőállomással 431 mért pontot vettünk 
fel. Az objektumban összesen 6027 m2-t mértünk fel - a 
markáns terepi elemekkel bíró vármag és sánc területén 
átlagban 2x2 méterenként; a külső, váron kívüli terep 
felmérésénél ennél ritkábban. A régészetileg értelmezhető 
terepelemek töréspontjait összekötve vonalas összesítő 
térképen ábrázoltuk a vár meglévő felszíni elemeit. A mik
rodomborzati felmérés alapján is egyértelművé vált, hogy 
egy a 13-14. századra jellemző terepi adottságokkal ren
delkező, valószínűleg kisnemesi várról van szó Gellegzetes 
elhelyezkedés, méret, központi belső, sáncárok), melyet a 
15. sz. huszitái újrahasznosítottak. A huszita hevenyészett, 
romlandó anyagú erődítéseknek azonban markáns terepi 
nyomaira nem bukkantunk, hacsak nem annak tartjuk a 
déli sáncban lévő kiugrást - talán elővédművet. 

A mikrogeodéziai felmérést követően, 2008 de
cemberében Bucsi Szabó László geofizikus vezetésével 
különböző módszerek felhasználásával elkészítette a 
vár geofizikai felmérését. Ennek során geoelektromos, 
talajradaros és talajmágneses vizsgálatokkal a teljes 
központi vármagot felmérték. 

Munkatársak: Nagy Zoltán régésztechnikus, Luby 
Viktor és Simon József egyetemi hallgatók. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

4 50 . Varsád, Templom-domb 
(Tolna megye) Kö 
Helyi adatközlőktó1 tudtam meg 2008. február 28-án, hogy 
az evangélikus te1nplom mögötti magaspart tetején egy 
középkorinak tartott rom áll. A templom szentélye mögött 
emelkedő, szakadozott szélű, meredek löszfalban végződő 
Templom-domb fennsíkszerű teteje a falu temetőjének 
ad helyet. A kb. 4 m magas löszfal szélén álló fák gyö
kerei között több, az omlás által kettévágott sír beásását 
figyeltem meg, közelükben pedig egy kb. 60 cm magas, 90 , 
cm széles, nagyjából E-D tájolású, középkori téglaalapfal 
csonkja lógott ki a löszfalból. A falcsonk fölötti részen kb. 
1x1x1 m-es rablógödör (a helyiek szerint beszakadt krip
ta) látható, amely törmelékkel volt tele. A folyan1atosan 
pusztuló löszfal aljában több, a falból leszakadt ép téglát, 
illetve néhány téglából álló falrészleteket is találtam. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

4 51. Vasvár, Kismákfa, Rókalyuk-dűlő 
(Vas megye) Á, Kö 
2008. augusztus 7-én a 400 kV-os távvezeték Vas inegyei 

szakaszának régészeti szakfelügyelete során a 81. osz
lophely közelében az Egervölgyi-patak jobb oldali ága , 
melletti magasabb plató kien1elkedésén több Arpád-kori 
és középkori kerámiatöredéket találtunk. A lelónely egy 
240-es szintvonallal jelzett magaslat tetején helyezkedik , 
el E-D-i irányban, követve a magaslat szélét (Hrsz.: 
0212/ 1-13). 

A leletek rossz megtartású, jórészt kavicsos sová
nyítású, kívül vörös, belül feketére kiégett korongolt jel
legtelen oldal töredékek. A lelónely valószínűleg tovább , 
folytatódik E-i irányba is a szintvonalat követve, azonban 
a túlzott növényzeti fedettség miatt nem sikerült teljesen 
lehatárolni a telep kiterjedését. 

4 52. Vác, Buki-telep 
(Pest megye) R, B, L T, Á 

FARKAS CSILLA 

2008. augusztus 21 . és szeptember 12. között szennyvíz-, 
csatornázás földmunkáit végezték Vác E-i részén, amit 
régészeti megfigyelés keretében nyomon követtünk. 
A gerincvezeték árkának szélessége 50- 60 cm, a bekötő 
árkoké 40 cm; a mélység változó 110-160 cm. Az árkok
ban több helyen kerültek elő leletek. 

A Kóníd utca 6. sz. telek (Hrsz.: 1837 / 1) D-i oldala , 
előtt, a gerincvezeték E-i oldalában 90 cm mélységben 
egy csomóban bronzkori cserepek (pl. benyomott borda-, 
díszes oldal) feküdtek, ezért az árokra itt E-felé 35 cm 
szélességben rábontottunk. Beásás a barna homokban 
nem rajzolódott ki. 

A Horgász köz 1. sz. saroktelek (Hrsz.: 1837 / 3) , 
D-i, Kóníd u. felé néző oldala előtt a csatornaárok E-i 
oldalában a 20-25 cm vastag humusz alatt 3- 4 m hosz
szan patics-szemcsés réteg húzódott, amelybó1 néhány 
badeni cserepet, 2 kis kelta töredéket és pár állatcson
tot szedtünk ki. A telek Ny-i oldala előtti bekötőárok 
kidobott földjébó1 1 díszítetlen badeni oldaltöredéket 
gyűjtöttünk, az árok falában objektum beásása nem 
mutatkozott. 

A Horgász köz 5. sz. (Hrsz.: 1842) előtti bekötőárok , 
kidobott földjében kora Arpád-kori (10-11. sz.) csere-
peket: párhuzamos- és hullámvonalköteg díszes, kihajló 
peremíí fazéktöredékeket és pár állatcsontot találtunk. 
Objektumot az árok ásásakor nem sikerült megfigyelni. 

A Horgász köz 7. sz. (Hrsz.: 1845) előtti bekötőá
rok kidobott földjéből 1 őskori és 1 kvád cserepet 
gyűjtöttünk, az árok falában objektum beásása nem 
mutatkozott. 

A Horgász köz 20. sz. előtti (Hrsz.: 1857) bekötőá

rokban a felső 10-15 cm vastag újkori töltés alatt 40-50 
cm vastag humuszos, kevés patics-szemcsét tartalmazó 
barna homokréteg, ez alatt a sárga ho1nok altalaj je
lentkezett. A barna homokból 1 pici őskori és 1 kicsi , 
Arpád-kori töredéket gyűjtöttünk. 

A Horg·ász köz 22. sz. előtti (Hrsz.: 1860) bekötőá
rokban hasonló rétegződést figyeltünk meg. A barna 
hon1ok itt 50-60 cm vastag volt, 2 díszítetlen őskori, 2 
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kézzel formált, apró kavicsos anyagú kvád(?) cserepet 
és 1-2 állatcsonttöredéket tartalmazott. 

A Horgász köz 24. sz. előtti (Hrsz.: 1861) bekötőárok
ban a barna ho1nokból 3 díszítetlen kis őskori cserepet 
gyűjtöttünk. 

A Tópartutca 79. sz. előtti (Hrsz.: 4610) bekötőárok 
kidobott földjében 2 kicsi őskori töredéket találtunk, 
beásás nem mutatkozott. 

Az előkerült leletek a váci 31/ 50 sz. lelónely kiter-, 
jedését jelzik ENy-i irányban. 

Li 53. Vác, Burgundia utca 2.li . 
(Pest megye) 1 

Kőv ÁRI KLÁRA 

A telken (Hrsz.: 3616) 2008. november 3-4-én családi 
ház alapozási munkáit végezték, 50 cm széles, 70 cm 
mély sávalapokat ástak. Az alapárkokban egymástól 
éles vonallal elválva sárga homokot és sötét, újkori 
töltést figyeltünk meg. A telek K-i, Burgundia utcával 
szembeni oldalán az alapárkok indulási szintje (a mai 
utcaszint) felett megmaradt metszet szerint legfelül 
160-170 cm vastag téglás-agyagos planírozási réteg volt, 
ez alatt átlag 80 cm vastagságban lefelé világosodó barna 
homok figyelhető meg, majd következik az alapárkok
ban megfigyelt sárga homok és a sötét, töltött talaj. Az 
utóbbiból néhány állatcsont és tégladarabok kerültek 
elő, kerámia azonban nem. 

Li 5Li. Vácrátót, Jegenye utca 
(Pest megye) Kk, Kú 

Kőv ÁRI KLÁRA 

A telken (Hrsz.: 290/ 1) 2008. november 10-én családi 
ház alapozási munkáit végezték. A telek a belterület , , 
ENy-i szélén, a Botanikus kerttó1 E-ra, a Sződrákosi-pa-

tak melletti enyhe emelkedésű domboldalon helyezke
dik el, és a vácrátóti 35/28 sz. lelóbely D-i végére esik. Az 
50 cm széles, 70 cm mély sávalapokban sötétbarna, ho
mogén agyagos homok jelentkezett, amelyben régészeti 
jelenség, objektum nem mutatkozott. Az alapárkokból 
kidobott földben mindössze 2 db késő középkori vagy 
kora újkori cserepet gyűjtöttem. 

KŐVÁRI KLÁRA 

Li 5 5. Várda határa 
(Somogy megye) B, Ró, H, Kö 
2008. április 16-án helyszíni szemlén korábbi lelóbelye
ket ellenőriztünk és pontosítottunk. , 

Kis-Alberti-puszta: Az E-i lelóbelyrészró1 őskori (ur-
namezős kultúra), rón1ai kori, a többi részró1 középkori 
kerá1niatöredékeket gyűjtöttünk. Fémkeresővel honfog
lalás kori csüngőt is találtunk. A lelóbely D-i részét nem 
lehetett bejárni, de minden bizonnyal tovább terjed. , 
A 1elóbelytó1 E-ra, a Kis-Abéri-dűlőt is bejártuk, innen 
lelet nen1 került elő. 

Mogyorósi-erdő: A római települést pontosítottuk, , 
azzal a megszorítással, hogy az E-i része elboronált, bejá-
rás során leletet nem találtunk. A római telep területén 
több edénytöredéket, vassalakot és fémkeresővel római 
kori érmét gyűjtöttünk, néhány középkori fémtárgyat is 
találtunk. Az erdó'ben halomsírokra utaló információnk 
van, ezeket nem találtuk meg, de az egész erdőt nem 
tudtuk bejárni. 

Munkatárs: Nyári Zsolt rajzoló. 
NÉMETH PÉTER G ERGELY 

Li 56 . Városföld , Félegyházi-hatá rra-dűlő 

(Bács-Kiskun megye) B, Sza, N?, Á 
A Városföld-Algyő stratégiai gázvezeték nyomvonalá
ba eső MOL VF 3. jelű lelóbelyen 2008. március 4. és 
április 14. között megelőző régészeti feltárás keretében 
összesen 3165 m2-en három régészeti korszak összesen 
216 objektumát tártuk fel. 

A lelóbely középső szakaszán elszórtan egy késő 
bronzkori település több árka és hulladékgödre került 
elő, viszonylag gazdag kerámiaanyaggal. A korszak ob
jektumai közül kien1elendő a 96„ 97„ 132. és 155. gödör, 
melyben igen nagy mennyiségű kerámiatöredék, patics 

- és kő volt. A 137. gödörben egy fiatal férfi rendellenes 
helyzetű csontvázát találtuk. 

A feltárt terület nagyobb részén egy laza szerk~zetű 
szarmata település kiterjedt árokrendszere került 
elő, melynek pontos értelmezését a kutatószelvény 
5 m-es szélessége nagyban gátolta. Néhány esetben 
egyértelműen kerítő árkok, karámok rajzolódtak ki, míg 
a többinél esetleg a vízelvezető funkcióval is számolni le
het. Az árkok mellett kisebb számban előforduló gödrök 
egy része eredetileg a korszakra jellemző méhkas alakú 
gabonatároló veren1 lehetett, a többi anyagnyerő- vagy 
hulladékgödör. Említést érdemel egy földbe mélyített 
épületben épített kemence, melynek sütőfelülete alá 
kerámiatöredékeket tapasztottak be, ugyanitt egy másik 
tüzelóbely is előkerült. Ugyancsak ezen a részen tártuk 
fel a 49. házat is. A szarmata település hosszabb ideig 
lehetett lakott, mivel számos esetben vágták egymást 
az objektumok. A lelóbely középső részén egy teljesen 
feldúlt szarmata kori vagy népvándorlás kori sír is elő

került, benne vascsattal és néhány vastöredékkel. 
A lelóbely középső részén - a földhát legmagasabb , 

szakaszán - a szarmata objektumok mellett Arpád-
kori településjelenségeket találtunk. Egy nagyméret{í 
téglalap alakú épület (műhely?) középső részén az 
átlagosnál nagyobb méretlí és eltérő formájú kemence 
n1aradványait bontottuk ki. A kemence sütőfelülelete 
alá összetört cserépbogrács töredékei t tapasztották. 
Ugyancsak edénytöredékekkel volt kirakva a 87. ház 
sarkába épített kemence alja is. A 115. gödörben egy 
lókoponya volt. 

A lelóbelyen összesen 79 árkot, 96 gödröt, 31 cö
löplyukat, 4 házat, 2 egyéb épületet, 3 ken1encét és 1 
sírt tártunk fel. 

310 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

Munkatársak: Bőtsch Enikő, Könczöl Laura és , 
Radics András régésztechnikusok, Vida Agnes rajzoló. 

V. SZÉKELY GYÖRGY 

L.i 57. Városföld, Virágh-tanya ,,, 
(Bács-Kiskun megye) O? 
A Városföld-Algyő stratégiai gázvezeték nyomvonala 
által érintett MOL VF 1. jelű lelónelyen 2008. március 
3-17. között próbafeltárással összesen 464 m2-t kutattunk. 
A gépi humuszolás és a finomnyesés után elszórtan külön
féle régészeti objektumok foltjai rajzolódtak ki az előzete
sen kitűzött lelónely 90 m-es hosszában. Az objektumok 
megoszlása a következő: 3 árok, 2 gödör, 3 cölöplyuk. A 2 
gödör a betöltése alapján recensnek bizonyult. 

A feltárás során egy őskori(?) település néhány objek
tuma került elő. A kutatószelvényben jelentkező párhu
zamos árkokban gyér leletanyagot találtunk. A lelónely 
centruma kívül esik a gázvezeték nyomvonalán. 

Munkatársak: Könczöl Laura, Radics András ré
gésztechnikusok. 

V. SZÉKELY GYÖRGY 

L.i 58. Vásárosnamény, Bende-tagtól délre 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U 
2007. április 18-án végzett terepjárásunk során a vas
úttól mintegy 400 m-re az út K-i oldalán egy lefutó 
homokos do1nbhát peremén lokalizáltuk a MOL 34. jelű 
lelónelyet. Talán félkörben húzódik, mintegy 300x100 
m-es körzetben találtuk gyéren a cserepeket. A lelónely 
kiterjedését 250x100 m-re becsültük, amelybó1 a vezeték 
az előzetes felmérés alapján kb. 160 m-t érint. A leletek 
őskori (neolit?) településre utaltak. 

A lelónelyet a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat 2008. április 1-jén adta át n1unkavégzésre. 
A humuszolást felügyelet mellett április 1-jén végezték. 
A gyökerekkel alaposan átszőtt ho1nokban régészeti 
jelenség foltját nem sikerült regisztrálnunk. Helyenként 
került elő egy-egy cserép, mely arra utal, hogy valahol 
a közelben lehet a lelónely, de a tervezett nyomvonal 

, . . 
azt ne1n er1nti. 

lSTV ÁNOVITS ESZTER 

L.i 59. Vásárosnamény, Úrbéri- és Lejtősi-dűlő ,,, ~ 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0, A 
2008. január 29-én terepbejárást végeztünk bioerő1nű 
építését megelőzően. A Lejtősi-dűlóben, a Tisza Tsz. volt 
telepe n1ögötti, attól DNy-ra eső területeket vizsgáltuk 
meg, melyeket érint a MOL 2008-as vezetékfektetési 
beruházása is. A 114,8 m magasságú, magassági ponttal 
jelölt domb és annak környéke lelónelynek bizonyult. , 
A területen obszidiánpengéket, őskori, és Arpád-ko-
ri(?) cserepeket találtunk. Mérete 280x210 m. Kevésbé 
intenzív telepre utal. 

LUKÁCS JózsEF - L. NAGY MÁRTA 

311 

L.i60. Vát, Rátka-patak keleti oldala 
(Vas megye) B, Ró 
A 86. sz. főút tervezett nyomvonalának 89+250-89+500 
km-szelvényébe eső 1. sz. lelónelyen 2008. szeptember 
1. és november 28. között végeztük a megelőző feltárást: 
12 324 m2-en 1350 objektum került elő. 

A harangedényes kultúra feltárt telepjelenségeinek 
többsége cölöplyuk, melyekbó1 a kisszámú állatcsont és 
finomkerámia mellett általában durva, kézzel formált, 
házikerámia kisebb töredékei kerültek elő: ujjbenyom
kodásos lécdísszel, szalagfüllel és fogóbütyökkel. Egy 
kisebb gödörben vagy cölöplyukban egy töredezett, 
gömbös testű, vöröses színű, szalagfüles, lécdíszes 
edényt találtunk, tetején egy kisebb méretű, szürkés 
edénnyel. Valószínűleg sír, ezért in situ emeltük ki. 
A nagyszámú cölöplyuk mellett feltártunk a felület Ny-i 
részén egy sekély árkot, NY-i oldalán nagyméretű, sza
bályos távolságokba rendezett, kerek vagy lekerekített 
négyzet alakú gödrökkel. Egy földbe mélyített téglalap 
alakú ház, néhány cölöpszerkezetes felszíni épület és 
kisebb méretű gödör, ill. gödöralj köthető a kultúrához. 

A harangedényes kultúra jelenlétét egyértelműen 
az egyik cölöplyukból előkerült vörös színű, finom 
soványítású, sávokban díszített tipikus harangedény 
töredéke bizonyítja. A kísérő kerámiák közül egy bögre 
perem- és oldaltöredékei külön kiemelendők, a vállon 
kerek benyomkodott díszítés-sávokkal. 

A római korra 2 nagyméretű kút és egy sekély, tég
lalap alakú épület utalt. Mindkettóbó1 nagy mennyiségű 
finom és durva római kerámia (többek között egy amp
hora alja és két füle) és kevés másodlagos helyzetben 
levő bronzkori kerámia került elő. Az egyik kútban 
megfigyelhető volt a faszerkezet lenyomata is. A két 
kút bontását - az időjárási helyzet miatt nem tudtuk 
befejezni, ezek tavaszra maradtak. 

Munkatársak: Radics András vezető régésztechni
kus, Faiszt Szabina, Binder Hajnalka, Vágusz Anina és 
Takács Tibor régésztechnikusok. , 

DOBOZI AGNES 

L.i61. Velem, Jókai utca (Hrsz.: 922) 
(Vas megye) R 
2008. szeptember 8-án a tervezett csatorna helyén, an
nak 60 cin széles árkában, a község főutcájától inintegy 
100 m-re, kb. 70 cm mélységben egy régészeti jelenséget 
vágtak át munkagéppel. Az objektum a metszetfalban jól 
kivehető, kb. 1,5 m széles és 70 cm mély, lekerekített aljú 
volt, barnásfekete elszíneződésként mutatkozott. A ki
termelt földbó1 rézkori kerámiatöredékeket gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Farkas Csilla, Szilasi Attila Botond. 
NAGY MARCELLA 

L.i62. Veresegyház. Szent-Györgyi Albert utca 2. 
(Pest megye) B 
2008. szeptember 19-24. között megelőző feltárást 
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végeztünk 495 m 2-en. Összesen 10 régészeti objektu
mot figyeltünk ineg, amelyeknek egy része biztosan 
őskori, bronzkori telepjelenség. A terület domborzati 
viszonyai jelentősen eltértek a jelenlegi állapotoktól: , 
a feltárási szelvény E-i részén a sárga altalaj 65 cn1 
inélységben jelentkezett, a terület D-i részén viszont 
150 cm 1nélységben. A régészeti objektumok fó1eg a 
szelvény D-i felében kerültek elő. Közülük 6 gödör, 
4 árok. Két árok betöltésébó1 kerültek elő bronzkori 
edénytöredékek: durva, vastag falú házikerán1ia, vékony 
polírozott perem töredék, valamint állatcsonttöredékek. 
A lelónely minden kétséget kizáróan folytatódik D-i és , 
K-i irányban; a szelvénytó1 E-ra fekvő területeken az 
újkori bolygatás valószínűleg elérte az őskori leló11ely 
szintjét és részben n1egsemmisítette azt. 

A leletanyag a szentendrei Ferenczy Múzeun1ba 
került. 

Munkatárs: Zimborán Gábor. 

463. Versend, M60-94 lelőhely 
(Baranya megye) A 

RAJNA ANDRÁS 

A tervezett M60 sz. út és a hozzá kapcsolódó cson1ópont 
(bólyi leágazás) nyomvonalát érintő lelónely megelőző 
régészeti feltárását 2006. és 2007. évben végeztük el. 
2007-ben Versend és Bóly között az 57. sz. úttól D-re, , 
egy ENy-DK-i irányú vízfolyás melletti dombtetőn és 
a magaslat KDK-i, patak felé néző lejtőjén nagyobb 
kiterjedésű avar temetőt találtunk. A feltárt 829 sír 
nen1 jelentette a temető teljes egészét, a ten1etkezések 
a nyomvonal szélétó1 n1ind a DDNy-i, mind pedig az , , 
EEK-i irányban tovább folytatódtak. 

2008. június 18. és július 11. között feltártuk a 
temető nyomvonalon kívüli részeit. A nyomvonal két 
oldalán megnyitott összesen 2634 1112 nagyságú területen 
258 régészeti korú objektumot tártunk fel. Többségük, 
246 db a közép és késő avar időszakra keltezhető te
metkezés volt. A 2007-2008-ban feltárt temetkezések 
száma ezzel elérte az 1077-et. A sírok mellett 5 gödröt, 
3 árkot, 3 cölöphelyet és egy kutya csontvázát bontot
tuk ki. Ezen telepobjektumok egy része szintén az avar 
temetónöz köthető (ten1etőárok, sírokra ráásott gödör) . , 
A nyomvonaltól E-ra található szelvényrészben a tavalyi , 
évhez hasonlóan a sírok DNy-EK-i tájolásúak voltak, , 
n1íg a temető utolsó 3-4 sírsorában, az EK-i részben 
a Ny-K-i tájolás a jellemző. Ez utóbbi területen jóval 
több temetkezés esetében sikerült megfigyelnünk a 
korabeli rablás nyomát. A temető szélét jelezte, hogy 
a temetkezések közül sok volt a gyermeksír, illetve a 
felnőtt sírok is viszonylag sekélyen feküdtek. Ugyan
ezeket a jelenségeket figyeltük meg a nyo1nvonaltól 
D-re található szelvényrészben is, azzal a kis eltéréssel, , 
hogy az itt található ten1etkezések tájolása a D-E-i 
irányban hajlottak el. A sírok többségében egyszerűbb 
n1ellékletek (leggyakrabban vaskés, vascsat) kerültek 
elő. Szán1os női sírban figyeltünk meg különböző típusú 

fülbevalót, a nyakat körülölelő gyöngysort (szemes
gyöngy, ikergyöngy, dinnyemag alakú üveggyöngy). 
A gyermeksírokban a leggyakoribb mellékletet szintén 
a gyöngyök és vaskések alkották. Több esetben figyel
tünk n1eg inedencére helyezett tojást. A temető szélén, 
közvetlenül a temetőárok 111ellett, az 1443. sz. sírban 
eltemetett kisgyern1ek derekát fémveretekkel ellátott 
öv díszítette. Lábához útravalóként 2 edényt helyeztek. 
A közvetlenül mellette fekvő 1444. szán1ú gyermeksír
ban varkocsszorító, vala1nint lábhoz tett kerámiaedény 
volt. A férfisírok leggyakoribb melléklete a vaskés, illetve 
vastőr és a vascsat volt. Két ten1etkezésben találtunk 
fegyvert, az egyikben bárdot és 8 db nyílcsúcsot, míg a 
másik sírban szintén egy bárd feküdt. Hét ten1etkezés
ben dokumentálhattunk bronz- és ezüstveretekkel, kis 
és nagy szíjvéggel, valamint övcsattal díszített, többnyire 
n1ellékszíjas övet. Néhány esetben bőr- és textilmarad
ványokat is sikerült megfigyelnünk. Az övek között 
egyaránt előfordult préselt, lemezbó1 kivágott és öntött 
típus is (többségük öntött volt). 

464. Veszprém, Kádárta 
(Veszprém megye) B 

v ARGA SÁNDOR 

2008. július 17-én megelőző feltárást végeztünk a 
2642/51 hrsz. telken. Az ismert lelónelyen 2006-ban vil
lanyvezeték ásása közben régészeti jelenségek kerültek 
elő. A leletmentést próbafeltárás követte, megkutattunk 
minden telket egy-egy árokkal a régészeti fedettség 
feltérképezése érdekében. 

A megkutatandó alapárak 50 cm széles, 1 m mély. 
Megtaláltuk a korábbi próbafeltárás során ásott árka-, 
inkat. Az épület E-i zárófalának alapárkában előkerült 
egy 4 m széles, 1 m mély be-ásás kevés késő bronzkori 
leletanyaggal. 

R EGENYE J UDIT 

465. Veszprém, Szent Mihály székesegyház 
(Veszprém megye) R, B, Kö 
2008 nyarán és őszén feltárást végeztünk a székesegy-, 
ház E-i mellékszentélyének környezetében létesítendő , 
gázcső árkának nyon1vonalán, a szentély EK-i oldalánál 
létesített új lépcső helyén. Nagyobb felületre csupán 
az ideiglenesen elbontott D-i sekrestyelépcső helyén és 
annak előterében végzett ásatások terjedhettek ki, így 
egyelőre csak ezek hoztak értékelhető eredményeket. 

A korábbi falkutatások (Tóth Sándor) eredménye
képpen tudható volt, hogy a 11. századi székesegyház 
keresztházzal rendelkezett, és feltételezhető volt az is, 
hogy az 1980-as évek ásatásai (Kralovánszky Alán) során 
eló1<erült falak egy része is ehhez sorolható. Ebben az 
évben feltárhattuk a D-i keresztház további falait, és iga
zoltuk, hogy K felé félköríves apszissal rendelkezett. Ennek 
alapozásában másodlagosan behelyezett, egyik oldalon 
vakolt falazókövek is voltak, melyek egy korábbi épület 
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bontásából származtak. A középkor késó'bbi időszakaiban 
az apszist többször jelentősen átépítették. Az apszis fala 
alatt egy korábbi, melléklet nélküli koporsós sír került elő, 
a székesegyház mai épületével megegyező tájolással. Ezt a 
sírt, valamint a 11. századi alapfalakat a sziklafelszín fölötti 
humuszos, agyagos kevert feltöltésbe ásták bele, melyben 
keverve zselizi, badeni és bronzkori - nagyrészt mészbe
tétes - kultúrához tartozó edénytöredékek kerültek elő. 

A késő gótikus szentély újravakolásakor felmértük 
a láthatóvá vált falfelületeket, melyeken elkülönítettük 
a török kort követő tatarozás, valamint a nagy barokk 
,„„, . 
atep1tes nyomait. 

SIMON ANNA - FÜLÖP ANDRÁS 

466. Végegyháza, Kállay-dűlő 
(Békés megye) 6, Ge, Kk 
2008 tavaszán helyszíni szemlét végeztünk a területen. 
A Száraz-ér partján, légi fotó tanúsága szerint, vélhetően 
egy híd lehetett. A Száraz-ér Ny-i partján, a híd(?) helyén 
szinte kizárólag gepida edénytöredékeket gyűjtöttünk az 
eret kísérő partvonulaton, sőt a parti gát lejtős részein is. 
A híd mindkét oldalán hosszan elnyúló módon találtunk 
őskori, gepida és késő középkori edénytöredékeket. A felté-, 
telezett híd helyétől E-ra a gepida mellett fó1eg késő közép-
koriakat, míg attól D-re, a gepida mellett zömmel őskorit. , 

A hídtól E-ra eló'került két kovadarab is, melyek 
akár a túloldali Zsibrik-dombról is származhatnak, és az 
sem kizárt, hogy a híd már az őskor folyamán létezett. 

Munkatárs: Lichtenstein László. 

467. Végegyháza, Zsibrik-domb 
(Békés megye) 

RÓZSA ZOLTÁN 

2008. március 7-én helyszíni szemlét tartottunk a kö
zépkori Kaszaper területén. A birtokunkban lévő légi 
fotók együttes vizsgálata alapján elmondhatjuk, hogy a 
Tatársánc alatt fut el az a kettős árok, amely K-felé Refor-, 
mátuskovácsháza alá kanyarodik, majd E-felé továbbfut, 
illetve a Tatársánctól Ny-ra mintegy 1 km-re derékszög-, 
ben megtörik és EK-nek fut tovább. Ez a széles kettős 
árok - kettőssége a felszínen nem látszódik, csak a légi 
fotókon - több km2-nyi területet ölel körül. A közelben 
lévő földvárakhoz - első sorban a Tatársánchoz - való 
viszonyát nem ismerjük. 

Leletanyagot nem találtunk, ám szinte biztosra vehet
jük kapcsolatát a Tatársánccal, mely tipológiai szempontok 
alapján nincsen egyedül, azaz hasonló formájú földvárak 
szép számmal találhatóak a Csanádi-hát területén. 

RÓZSA ZOLTÁN - LICHTENSTEIN LÁSZLÓ 

468. Vép, Ferenc-major 
(Vas megye) B, Ró, Kk, Kú 
2008. június 9-17. között a Ferenc-major határában (Hrsz.: 
026/9), 650 m2-en próba- és megelőző feltárást végeztük. 

A feltárt területen 20 objektum rajzolódott ki több 
periódusból. Mind az őskori horizont (bronzkor), mind 
a római kori település Ny-K-i tengely mentén húzódott. 
Szemétgödröket, egy cölöpszerkezetes ház alapját és 
egy nagyobb földbe mélyített épület szerkezeti elemeit 
sikerült feltárni. 

Az őskori szemétgödrök betöltésük alapján is jól 
elkülönültek a fiatalabb objektumoktól. Több kerámiatö
redék (kézzel formázott, durván soványított, alagútfüllel 
ellátott edénytöredékek), és vágott állatcsontok kerültek 
elő. A római kori épület földbe mélyített lakóterébó1, 
valamint műhelygödrébó1 rengeteg Kr. u. 1-2. századi 
korongolt házikerámia (leginkább szürke, keményre 
égetett hombár- és fazéktöredékek) némi import terra 
sigillata, vaskések és egy bronz piperecsipesz került elő. 

Emellett markánsan megjelent a kelta hagyományokkal 
rendelkező fazekasság úgynevezett bennszülött kerámi
ája is (behúzott peremű tálak, seprűdíszes hombárok 
stb.) Ezenkívül több késő középkori-kora újkori objek
tumot sikerült feltárni. Mind a két települési rész tovább 
húzódik, mind D felé, mind a mai Vép irányába, K felé. 

Munkatársak: Szilasi Attila Boton régésztechnikus, 
Derdák Ferenc geodéta. 

SoszT ARITS Orró 

469. Vép, Hermányi-mező „ 
(Vas megye) O 
2008. szeptember 22-30. között megelőző régészeti 
feltárást végeztünk a területen (Hrsz.: 012/15), a Szom
bathely-Hévíz közötti 400 kV-os távvezeték Vas megyei 
szakaszának építését megelőzően. A tervezett 6. osz
lophely építéséhez kapcsolódóan kb. 100 m2-t kutattunk. 
A gépi humuszolás során kisebb mennyiségű őskori ke
rámiatöredéket gyűjtöttünk kb. 40 cm mélységbó1. Azok 
egy része konkrét objektumhoz nem, csak elkülönülő 
réteghez volt köthető. A másik része 4 - jellegtelen őskori 
kerámiával és állatcsontokkal teli - objektumhoz tarto
zott. A jelenségek a leendő oszlop mind a négy lábának 
helyét érintették és intenzív őskori megtelepedésró1 ta
núskodtak. Mind a korábbi terepbejárás, mind a mostani 
feltárás igazolja az egykori megtelepedést a lelónelyen, 
amely valószínűleg a környező ingatlanokra is kiterjed. 

Munkatárs: Isztin Gyula. 
NAGY MARCELLA 

4 70. Vértesszőlős, 1. sz. Főút 
(Komárom-Esztergom megye) B, Ró, Á 
A község DK-i szélénél az 1. sz. főút és vasútvonal közötti 
területen, a korábban amatőr gyűjtó'k által már ismert 
lelónelyen próbafeltárást végeztünk a lelónely pontos 
kiterjedésének és intenzitásának megállapítása céljából. , , 
Először EENy-DDK-i irányban, majd erre meró1egesen 
húzott 3 m széles kutatóárkokkal vizsgáltuk a területet. 

A kora bronzkori Makó-kultúrához egy gödör tarto
zott, míg a dunántúli mészbetétes edények kultúrájához 
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13 sírt köthetünk. Ezek közül néhány - hamvak híján 
- jelképes temetkezés lehetett, a han1vakat tartalmazó 
sírok között mind urnás, inind szórt hamvas sírok is 
előfordultak. Az urnákban több esetben találtunk bronz 
spirálgyöngyöket, tutulusokat; bronzfeldolgozásra utaló 
jelként pedig szórvány öntőforn1a, valamint egy bronz
tőr is előkerült. A késő bronzkori itteni megtelepedésre 
a humuszban több tipikus edénytöredék utalt (síkozott 
peremek, jellegzetes anyagú fényezett kerámia), va
la1nint néhány ehhez az időszakhoz köthető gödröt is 
feltártunk. 

A római időszakban felszíni kőépület(ek?) állhattak 
itt, 70-80 cm széles, kötőanyag nélküli kőalapozásuk 
nyomát 3 helyen is meg lehetett figyelni. Az épület 
kiterjedését majd csak a teljes felületű feltárás után lesz 
lehetséges megállapítani. Kevés e korszakhoz köthető 
oldaltöredék. mellett több pénzt is találtunk, többek 
között Vespasianus Judeában vert ezüstpénzét, illetve 
egy viszonylag ritka, díszített svasztika-fibulát. 

A közeli lelónelyekhez hasonlóan itt is találtunk 
, 

Arpád-kori telepnyomokat, félig földbe mélyített házat, 
illetve több külső kemencét is. Ezek leletanyaga a 12- 13. 
századra keltezhető. Az objektumoktól elkülönülten 
két, szájával lefelé fordított 12-13. századi fazekat is 
találtunk, körülöttük 3 vaspálcával, ezek bizonyára a 
még akkor is létező babonaság emlékei. 

A leletanyag a tatabányai múzeumba került. 
Munkatársak: Varga Sándor régész és Cseh Gabriella 

egyetemi hallgató. 

Li 71 . Visegrád, Lepence 
(Pest megye) B, L T, Ró 

LÁSZLÓ JÁNOS 

2008. március 11. és október 17. között a volt termálfür
dő területén beruházást megelőző feltárást végeztünk; 
16 OOO m 2 területen 190 objektum került elő; 4605 
m2-en többrétegű - őskori, római kori - objektumokat 
tártunk fel. 

N 

Oskor 

A többrétegű ásatási terület alsó rétegében Ha2B kori 
urnatemetőt tártunk fel, mely Magyarországon mindez 
ideig egyedülálló: a sírmezőt döntő többségében kőkörös 
sírok alkották, amelyekben felismerhető szabályszerűség 
nélkül temették el az elhunytakat, tehát a síroknak nincs 
egységes rítusa. A kb. 100 sírból 70 körüli a kőkörös, a 
többi földsíros. A kó1<örök átmérője 2-3 m. A temető Ny-i 
szélén sorakozó kőkörös sírok egyben kőpakolásosak is. 
A legnagyobb sírépítmény négyzetes alakú. Több esetben 
kerültek elő „8"-as sírok, azaz összeérő kőkörök, de előfor
dultak hármas érintkezések is. A körök kövei kifelé dó1ő 
helyzetük alapján nem vehettek körbe sírhalmot, a gödrök 
ez esetben inkább bemélyülő formájúak. Sok esetben a 
kőkörök mellett kisebb, valószínűleg egybetartozó földsí
rokat is feltártunk, néha magányos, nagyobb lapos kő alatt 
találtunk sírt. A sírokhoz a követ a helyszín közelében 

gyűjthették, a hegyoldalon történt gépi földleszedés során 
nagy számban kerültek elő teljesen hasonló darabok. 

Az előkerült, többé-kevésbé ép edények szá1na 
n1egközelíti a 136. Az edények az urnamezős kultúra váli 
csoportjának jellegzetes darabjai: behúzott síkozott vagy 
turbántekercses peremű tálak, egyenes, vagy enyhén 
kúpos nyakú, gömb- vagy nyomott gömbtestű, egyenes, 
vagy kihajló peremű urnák, fül fölött szögletesen felugró 
peremű, gömbtestű szalagfüles vagy ötszög átmetszetű 
fülű bögrék. Ritka darab egy ötszög átn1etszetű fülű 
kis fedő. 

A szokásos ismert fémszegénység (általában más 
leletanyag hiánya) itt is megfigyelhető, néhány bronz
spirálon, vékony bronzgyűrűn és bronzdarabkákon 
kívül csupán néhány bronztű (elsősorban szórványként) 
került elő. Az egyéb leletek közül agyag hálónehezék , 
említhető. Ertékes leletünk egy öntőforma, amelyben 
tüskés tutulusokat(?) készítettek. 

Nagy valószínűséggel megtaláltuk azt a helyet, ahol 
a holttesteket elhamvasztották, annak ellenére, hogy 
több sírban és sír mellett is találtunk átégett felületeket. 
Az urnasíros temetőn kívül még egy. magányos kelta 
urnasír is előkerült. 

Római kor 

A területen felszínre került egy Kr. u. 2-3. századra 
keltezhető települési szint. Ugyanezen szintet már a 2. 
számú lepencei őrtorony ásatásánál (1995) is megtalál
ták, de lakóobjektum sem akkor, sem most nem került 
elő. A lelónelytó1 nem messze, a 11. sz. út túloldalán, 
hasonló korú hamvasztásos temető van. 

Az egész lelónelyen megtalálható 20-30 cm vas
tagságú sárgásbarna vagy sötétbarna faszenes, római 
kerámiában és állatcsontban gazdag réteg alatt jelent
keztek az objektumok foltjai - túlnyomó többségében 
hamusgödörrel rendelkező kemencék. A terepviszonyo
kat követve 3 szinten sorban egymás mellett helyezked
tek el. Egy-két esettó1 eltekintve nem vágták egymást. 
A kemencék általában kör alakúak, egyrétegű platnival, 
vörösre égett felmenő tapasztással, a szájnyílásnál 1-2 
közepes nagyságú kővel, hosszúkás (trapezoid) vagy 
kerekded hamusgödörrel. Csekély mennyiségű kerá
miatöredék, állatcsont volt a betöltésükben, esetleg 
behullott kövek. Funkciójukat tekintve valószínűleg 
sütő/főző kemencék. A 41. sz. objektum maradt fent a 
legjobb állapotban: keményre égett, részben kerámiá
val kirakott, megújított platnija 200 cm átmérőjű volt, 
felmenő tapasztása majdnem az egész boltívet kiadta. 

Eltérő formájú az 1., 85. és 103. sz. objektum, melyek 
kemencéi azonos idóben működhettek. Ezek igen nagy, 
mély hamusgödörrel rendelkeztek, gazdag leletanyaggal. 
Az 1. objektum 3, közös hamusgödörrel rendelkező (sütő) 
kemencébó1 állt. Két kemencének kővel rakták ki a száját 
(részben őskori sírok köveibó1), platnijukat 2-3 cm-es 
kavicsrétegre rakott tapasztással alakították ki. A harma
dik kemence kemény, sárga agyaglépcsővel csatlakozott 
a hamusgödörbe, platniját kerámiatöredékekre rakták. 
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A 85. és 103. sz. objektum szintén 3, közös hamusgödör
rel rendelkező kemencébó1 állt. Két (sü tó') kemencéjének 
kővel rakták ki a száját, egyiknek paticstöredékes, másik
nak kerámiatöredékes platnialapozása volt. A harmadik 
ken1ence teljesen eltérő kialakítású, megjelenésű volt: ez 
a lelóbely egyetlen edényégető kemencéje. Tapasztása 
szürkére égett, enyhén ovális platniján (rostélyán) kör 
és lekerekített téglalap alakú lyukakkal. Rostélyát 4, 
kövekbó1 rakott oszlop tartotta. A rostély 3 lyuk közötti 
részen beszakadt, ettó1 kezdve nem használták az edé
nyégetőt, mert a kemence és a tűztér betöltése tele volt 
szürke házikerámia-töredékekkel. 

Kiemelendő még a 27 „ 42„ 139. és a 149. sz. objek
tun1. A 27. sz. objektum kemencéjében két kutya csont
váza volt. A 42. sz. objektum 210 cm-es platnija nagyon 
keményre égett, alapozását ököl nagyságú kövekbó1 és 
nagyobb hombártöredékekbó1 készítették. A 139. sz. 
objektum szintén igen nagyméretű volt, platnijának 
alapozása két rétegbó1 állt: alul függó1egesen, felette 
vízszintesen rakott kerámiatöredékekbó1 alakították ki. 
A 149. sz. objektum kemencéjét egy kővel kerített őskori 
sír megbolygatásával alakították ki, úgy hogy a körívet 
félig meghagyták, alá ásták be a kemencét. 

Egy kőalapozású , 530x570 cm-es építmény is 
előkerült. Alapfalai kb. 50 cm szélesek, 3-5 kősornyi 
magasságig megmaradt, agyagba rakott kövekbó1 álltak. 
A belvilágban talált lenyomatos, vörösre-feketére égett 
paticsdarabok alapján vesszőfonatos, agyagtapasztásos 
feln1enő falai lehettek. Az objektum pontos korának és 
funkciójának meghatározásához a leletanyag behatóbb 
vizsgálata szükséges. 

A területen talált 5 csontvázas sír(1naradvány) közül 
2 biztosan ró1nai kori, a többi kérdéses. 

A leletanyag összetétele változatos, a 2-3. századra 
jellemző. A kisebb kemencékbó1 néhány jellegtelen 
kerán1iatöredék és állatcsont került napvilágra, a lelet
anyag nagyobb része a római rétegbó1 és a nagy, közös 
hamusgödörkbó1 származik. A leletanyag nagy részét 
kerámiatöredékek tették ki: terra sigillata, szürke házi
kerámia, sárga agyagú festett és fén1es fény(í edénytö
redékek. Ezenkívül kisebb-nagyobb bronztárgyak ( 43 
érem, 13 fibula, 2 gyűr(í, 5, tű, 2 betű, veretek, övcsatok, 
karikák), állatcsont, valamint néhány kisebb üvegtöredék 
és különböző vastárgyak (kések, kolon1p, fibula, szegek). 

18-19. század (malom) 

A beruházás területén, a Lepence-patak, ill. a pilisszent
lászlói út felőli D-i oldalon a 2008 áprilisában előkerült 
kőépület régészeti feltárását júniustól végeztük. Ezen 
idő alatt egy nagyméret(í, téglalap alaprajzú, 20x8 , 
m-es, hozzávetó1egesen EK-DNy tájolású háro1nosztatú 
épületn1aradvány kutatását végeztük el. Az épület átla
gosan 60-70 cm széles agyagba rakott, néhol habarccsal 
is inegerősített falait vegyes építőanyagokból (törtkő, 
patakkő, patakkavics, tégla, vályogtégla) emelték. Az , 
EK-i külső sarkot a 38. sz. objektum alatt és környékén 
mindenütt megfigyelt természetes sziklaképződn1énybó1 

faragták ki. A felmenő falazatok néhol 1- 1,5 n1 n1agas
ságban n1egmaradtak: vastagságuk kizárja, hogy emele
tes épülettel lenne dolgunk. Az előzetes f alfelmérések 
(falelválások, elfalazások) alapján legalább két építési 
periódust tudtunk elkülöníteni. 

A területre vonatkozó írásos források, valan1int 
térképes adatok (I. és II. katonai felmérés, Visegrád 
18. századi uradalmi térképe stb.) valamint a régészeti 
leletanyag és egyes épületszerkezeti eleinek alapján az 
előkerült épületet 18. századi malom-és lakóépületként 
azonosíthatjuk. , 

A háromtraktusos építmény E-i, 1. helyiségét lakó-
szobaként, az ettó1 D-re fekvő, agyagba rakott kőfallal 
elválasztott 2. helyiséget konyhaként értelmezhetjük. 
Ez utóbbiban a K-i zárófal mellett középen került elő 
egy nagyméretű, patakkóbó1 rakott, négyzetes alaprajzú 
tüzelóberendezés alapozása, közvetlenül mellette téglá
ból emelt kémény(?) alapjaival. A D-i fekvésű harmadik 
helyiséget középen tégla- és kőalapozású vályogtégla fal
lal kettéválasztották, a vályogtéglák lenyomatai tisztán 
kivehetők az itt meghagyott tanúfalban. A padlószintek 
itt lényegesen mélyebben (1-1,2 m) húzódtak, mint 
az északibb két traktusban. Ez a jelenség feltehetően 
összefügg a 3. h elyiség - a malom kiszolgálóhelyisége , 
(m(íhely) - korabeli funkciójával. Ugyanitt az E-i sarok-
ban szintén vályogfallal leválasztott apró kamrát tártunk 
fel, amelybó1 egyebek mellett gazdag vaseszközlelet 
(kocsi- és rúdvasalások, szerszámok stb.) származott. 

Az épület D-i zárófalától D-re nagyobb méretű 
kövekbó1 durván falazott, téglalap alaprajzú építmény 
maradványa került elő, amely pontosan követi a malom 
D-i zárófalának vonalát. Ennek túlsó felén nagyméretlí 
pilléralapozás is előkerült. A két fal közötti csatornában 
több nagyobb méretű gerendafészket figyeltünk meg. 
Ezt, a malom 3. helyiségéhez közvetlenül csatlakozó 
objektumot malomárokként azonosíthatjuk. Betöltését, 
illetve szintén durván megépített alját átvágva, már az itt 
futó patakmeder sóderes kavicsos rétegeibe ütköztünk. 

Az épületmaradvány Ny-i falát tekinthetjük a 
inalom és lakóház együttese fő homlokzati falának, a 
bejárat a középső, konyhaként azonosított helyiségbe 
nyílt. A helyiségeket egyn1ástól elkülönítő válaszfalak
ban egyértelmű ajtónyílásokat nem találtunk. Ennek 
valószínűleg az egész 38. sz. objektumon 'V' alakban 
keresztülfutó jelenkori horganyzott vízvezetékcső az 
oka, a1nelynek nyo1nvonalával a záró- és osztófalakat 
egyaránt megbolygatták. Egyértelműen külső járószin
tet a Ny-i homlokzati fal előtt találtunk, ahol nagyobb 
kiterjedésű téglás-köves 01nladékrétegben egy n1alo1nkő 
nagyobb töredéke is feküdt. 

Az épületbelsóbó1 és a környékéró1 gazdag leletanyag 
került elő, a kerámia- és éremleletek alapján egyértelmlí, 
hogy az épület nem korábbi a 18. sz. elejénél, valószínűleg 
ekkor már malomnak épült. Az idők folyan1án többször 
bővítették és átalakították. A inalon1 inegsz(ínése után 
egy darabig lakóházként használhatták, majd az 1860-as 
és 1890-es évek között hagyták el véglegesen. 
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Munkatársak: Gróh Dániel, Boruzs Katalin, Kováts 
István régészek, Lukács Szilvia egyetemi hallgató. 

GRÓF P ÉTER 

4 72. Visegrád, Zách Klára köz, 49/ 1. hrsz. 
(Pest megye) Kk 
1955-56-ban ezen és a szomszédos telkeken egy gótikus 
te1nplom szondázó kutatását végezték el. E kutatások 
eredményei alapján 2006-ban, a szomszédos, Fő utca 
73. számú telken a templom diadalív környéki részét 
kutattuk meg.43 

Az idei évben a templom tornyát tártuk fel. A Zách 
Klára köz 49 /1. helyrajzi számú telek középső, nyílt részén 
a templom tájolásának megfelelő irányba, kereszt alak
ban négy kutatóárkot nyitottunk, a torony lokalizálása 
érdekében, majd a torony így meghatározott belső tere 
felett egy szelvényt nyitottunk. (Az illusztrációt lásd a 
317. oldalon!) A K-ró1 Ny felé lejtő felszín alatt átlagosan 
60 cm mélységben értük el a torony falait. A torony K-i 
sarka kivételével mindenhol csak az alapfalak maradtak 
fenn. A torony belső tere az alapfalak között 550x550 cm. , 
A toronyalj EK-i oldalát egy bélletes kapuzat határolta. 
Az alapozás felett csak a K-i oldalon maradt fenn a béllet 
lábazata, és a küszöbnek is csak a K-i köve, valamint a Ny-i 
kőnek a K-i fele maradt meg, azok is igen rossz állapotban. 
A béllet mögött a falmagban egy falsík, vagy kőfészek volt 
megfigyelhető, ami esetleg egy csigalépcső-indítással le
hetett összefüggésben. A kapun kívül csak a D-i sarokban , 
érte el a torony falmagassága a küszöbszintet. Az ENy-i fal 
belső síkja a Ny-i sarok közelében egy ponton 25 cm-t visz
szalépcsőződik. A DNy-i fal D-i harmadában egy falelvá
lást figyeltünk meg. A torony ÉNy-i és DNy-i falainak 1-1 
kutatóárokkal elértük a külső síkját is. Ezeken a helyeken 
a torony alapfalainak vastagsága 375 cm-nek bizonyult. 
A szelvény teljes területén bolygatott volt a talaj, számos 
embercsonttal. Mindössze egyetlen jelentősebb kőfarag
vány került elő: rózsaszín festésű árkádívelem, melynek 
egyik oldalát körtetagos félborda, a másikat rézsűs profil 
határolja. Csak a szelvény kevésbé lekopott felszínű K-i 
fele, illetve a DK-i metszetfala mutatott rétegződést. Itt 
az alapfalak felett húzódó, 60 cm vastag kevert réteg fe
lett vékony, kb. 10 cm-es kevert n1eszes pusztulási réteg 
helyezkedett el, amelyet a humusz fedett. A pusztulási 
réteg a D-i toronysarok felett lemélyült, egészen az alap
fal visszabontott felszínéig. A K-i toronysarok felett egy 
beásás vágta el a rétegződést, minden bizonnyal az 1955-
ös V. kutatóárok. A meszes réteg feltehetően a torony 
bontásakor keletkezett. Ez arra vall, hogy az alapfal felett 
csak a falsarokban állt felmenő falazat, amit a bontáskor 
az alapozásig kiszedtek. 

A torony belső terében egy középkori temető 46 sír
ját tártuk fel. A sírok közül 7 a DK-i, 3 a DNy-i toronyala-

43 Régészeti kutatások Magyarországon - Archcological Investiga
tions in Hungary 2006. Budapest, 2007 .318-319 . 

pozás felett feküdt, az utóbbi három gödrét bele is vésték 
az alapozásba. A sírok néhol 3-4 rétegben feküdtek 
egymás felett, de a rendelkezésünkre álló anyagi keret 
szűkössége miatt nem tudtunk teljes mélységű feltárást 
végezni, így valószínűleg a torony belsejében még ma
radtak feltáratlan sírok az alsó rétegekben. A Ny-i részen 
az alapfalak felett nem találtunk sírokat, azonban ennek 
az is lehet, az oka, hogy ezen a területen a felszín sokkal 
mélyebben lepusztult. A magasan álló K-i és D-i sarok 
felett, illetve a kapu előtt azonban bizonyosan nem volt 
sír, mindössze egy olyan gyereksírt tártunk fel, amelynek 
a lába benyúlott a kapubélletek közé. A sírok tájolása , 
egyértelműen a templom DNy-EK-i tájolását követi. 
A sírok jelentős része gyermeksír volt. Több sírban meg
figyeltük a fakoporsó szögeit néhol még famaradványait 
is, legépebben a 16. sz. gyern1eksírban. A 3„ 10„ 23„ 24. 
sz. sírokban a mellen rézből készült párizsi kapcsokat 
találtunk. A sírok közötti földbó1 előkerült egy ezüst 
párizsi kapocs is, valamint ezüst koporsószegek és egy 
nagyobb ezüstolvadék-rög. A 23. sz. sírban vas övcsat, 
szíjvég és bujtató is volt a derékon. Az 1„ 27., 25„ 33. sz. 
kislánysírokban drótspirálból fonott pártákat tártunk fel. 
A 33. sz. sírban egy Zsigmond-dénárt, a sírok között két 
Zsigmond-parvust találtunk, a 35. sz. sírban pedig egy 
Zsign1od-kori kályhacsempe töredékét. A leletek alapján 
a temetőt a 15. századra keltezhetjük. 

Az ásatás alapján megállapíthattuk, hogy a templom 
13,5x13,5 m-es tornyának alsó szintje előcsarnokként 
épült meg. Ide nyílott a templom bélletes fó'kapuja, és 
a területet temetkezésre használták a Zsigmond-kortól. 
A tornyot tartó tartó sarokpilléreket csak széles sávala
pozások és legfeljebb csak vékony, a külső síkra helyezett 
falazatok kötötték össze. Ez magyarázhatja meg, hogy 
késó'bb az alapfalak fölé is temetkeztek. A tornyot az 
újkorban az alapozásig elbontották, majd késó'bb - a 
terület K-i részének kivételével - még a terepet is le
süllyesztették, a bontási törmeléket és a középkori 
járószinteket is elpusztítva. 

Munkatárs: Kováts István. 

473. Zalacsány, Kőfejtő-dűlő 

(Zala megye) R, B, N 

BUZÁS GERGELY 

Az 1960-as évek terepbejárásaiból ismert lelónelyen 
2006-ban kezdték meg a Zalacsány-Kehidakustány 
közötti golfpálya építési munkáit. Ahhoz kapcsolódóan 
végeztük el 2006-ban a n1egelőző feltárásokat. A régésze
ti lelónely Ny-i részén a golfpályákhoz kapcsolódó utak 
mentén dr. Kvassay Judit 2006. július 3. és szepten1ber 
20. között végzett feltárást. A lelónely K-i szélén 2006. 
szeptember 7. és november 29. között folytattam a 
megelőző feltárást.44 

44 Régészeti kutatások Magyarországon - Archaeological lnvest
igations in Hungary 2006 . Budapest, 2007. 322-32} 
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2008. június 16-25. között a tervezett golfpályától 
; 

E-ra építendő hotel, fogadóépület és wellness központ 
építésével érintett területen régészeti próbafeltárást 
végeztük. A területen a 9 kutatóárokban összesen 62 
régészeti objektumot került elő. A kutatóárkokat úgy 
húztuk meg, hogy azok egyenletesen lefedjék a beépítési 
területet. A kutatóárkok eredményei alapján megállapít
hatjuk, hogy a 39688 és 36695 számokon nyilvántartott 
Kőfejtő-dűlő régészeti lelőhely a beruházási terület 
jelentős részére kiterjed. 

A régészeti lefedettség nem intenzív, a jelenségek 
elszórva h elyezkednek el. Az objektumok s(írűbben 

; 

a terület DK-i, EK-i, illetve a középső részen kerültek 
elő. A régészeti jelenségek többsége kora rézkori (kései 
lengyeli kultúra - Lengyel III.), késő bronzkori (urna
mezős kultúra), de napvilágra kerültek népvándorlás 
kori objektumok is. 

EKE I STVÁN 

474. Zalacsány határa 
;; ~ 

(Zala megye) 0, R, Ró, N, A, Kö 
A 76 sz. Balatonszentgyörgy-Körmend főút rekonstruk
ciója keretében a 26+850 (Szentgyörgyvár, Felsőmánd
puszta) és a 36+500 (Nagykapornak, Padári-elágazó) 
km-szelvények közötti szakasz régészeti terepbejárását 
végeztük el 2008. március 17-20. között. Ennek során 
több új lelóbelyet lokalizáltunk. 

Felső-Csány: A község belterületének DNy-i részén, 
a Zalacsányi-patak bal partján, a középkori eredetű 
templomtól K-re található régi temető területén, a sírok 
földjében és vakondtúrásokban, továbbá a 76 sz. főút és 
a 7352 jelű út kereszteződésétó1 DNy-ra, a benzinkút 
körüli parkosított területen a virágágyások földjében, va-„ 
lamint a benzinkúttól Ny-ra, egy üres telken Arpád-kori 
és középkori edénytöredékeket gyűjtöttünk. A leletek a 
középkori Felső-Csány falu helyét jelzik. 

Pintér-rét: A községtó1 DK-re, a Zalacsányi-patak 
bal partján, a patak és a Zala-folyó közötti területbó1 
enyhén kiemelkedő dombon K-Ny hossztengelyű, 

; 

250x125 m-es területen őskori és Arpád-kori edénytö-
redékeket gyűjtöttünk. 

Templom-rét: A község belterületének D-i szélén, 
a Zalacsányi-patak jobb partján emelkedő don1bon 

; 

EK-DNy hossztengelyű, 140x100 m-es területen őskori, 
; 

római kori és Arpád-kori edénytöredékeket gyűjtöttünk. 
Vállalleozókútja 1.: A község belterületének DK-i szé-

, 
lén, a Zalacsányi-patak E-i partján, az ipari üzemhez tar-, 
tozó földterületen ENy-DK hossztengelyű, 850x40 n1-es 

; 

területen Arpád-kori edénytöredékeket gyííjtöttünk. 
Munkatársak: Basticz Zoltán és Mészáros Melinda 

régészek, I(án1án Beáta technikus. 
2008 tavaszán helyszíni szemlét végeztünk a Szom

bathely-I-Iévíz 400 kV-os távvezeték áttervezett nyon1vo
nalán. Zalacsány területén két új lelóbelyet lokalizáltunk. 

Lapos-clíilő: A községtől DK-re, a Zala-folyó Ny-i 
partján, az árterületbó1 2-3 m-re enyhén kie1nelkedő, 

É-D-i dombháton, 275x50-80 m-es boronált földterü
let felszínén igen sok őskori, római kori, népvándorlás , 
kori és Arpád-kori edénytöredék hevert. A távvezeték 
oszlopláb alapozási munkáival a lelőhelyet ne1n érin
tették. 

Nagy-gödör: A községtó1 D-re, a Zala-folyó Ny-i 
oldalán, annak széles árterében a távvezeték oszlopláb 
alapozási munkái során 2 rézkori gödör részlete került 
elő, amelyek feltárását 2008. október 18-án végeztük el. 

Munkatársak: Basticz Zoltán, Fullár Zoltán és Mé
száros Melinda régészek, Kán1án Beáta technikus. 

KVASSAY J UDIT 

4 75. Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárti tó 
(Zala megye) U, R 
2008. január 8-5. között végeztük el Andráshida külte
rületén, a Gébárti tótól Ny-ra a BAG-NY-I jelű szenny
vízvezeték 2+250-2+560 szelvények közötti szakasza 
építésének szakfelügyeletét. Az átkutatott 310 m hosszú, 
földmunkával bolygatott 124 m2 területű vezetékszakasz 
építésekor 3 újkó"kori (DVK) és egy rézkori (Balaton
Lasinja kultúra) objektum került elő. 

476 . Zalaegerszeg, Kazinczy tér 2. 
(Zala megye) R, Kk, Kú, ú 

EKE ISTVÁN 

A telekre tervezett irodaépület és mélygarázs építését 
n1egelőző régészeti munkát 2008. április 17. és május 
5. között végeztük. A terület az egerszegi vár árkától 
D-re terül el. Próba- n1ajd n1egelőző régészeti feltárását 
végeztünk a telek belső részén, a 20. századi pincékkel 
nem bolygatott részen. 

Az 5 ásatási szelvényben eltávolítottuk a 110-
120 cm vastag modern feltöltési réteget, mely alatt 
70 régészeti objektu1not bontottunk ki. Ezek többsége 
késő középkori, újkori, de őskori leleteket tartalmazó 
objektun1okat is találtunk. A leletek j elentős része ke
rámia- és üvegedény-töredék. Emellett kályhacsempék, 
cseréppipák vaseszközök és egyéb használati eszközök 
is napvilágra kerültek. 

Munkatárs: Eke István. 
v ÁNDOR L ÁSZLÓ 

4 77. Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 
(Zala megye) Kk 
A belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének 
fejlesztése keretében zajló közn1űprojekt III. és IV. 
üten1ére került sor 2008-ban. A rekonstrukciós föld
n1unkákat április 18. és augusztus 25. között a Kossuth 
utcának a Petőfi és a Ton1ori utcai kereszteződések közti 
szakaszán végezték el. 

A szakfelügyelet során a korábbiakról isn1ert 
Széchenyi tér és Csányi tér néven nyilvántartott ré
gészeti lelőhelyek inindegyikéhez két-két középkori 
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objektun1ot sikerül t feltárnunk csekély mennyiségű 
leletanyaggal a gerinc, illetve a bekötések nyo1nvona
lában, melyek mindkét leló'hely déli irányú kiterjedését 
n1egnyújtják, a két leló'hely azonban továbbra sem ér 
egybe. 

Li78. Zalaegerszeg, Vizsla-part 
(Zala megye) R 

STRAUB P ÉTER 

Zalaegerszeg belterülete DNy-i részén, a Vizsla-patak 
egykori medrének Ny-i oldalára enyhén lejtő dombon, 
a Platán sor 6/ A, 4888/ 2 és 4888/3 hrsz. területen 
végeztünk kutatást 2008. június 10. és július 1. között, , 
beruházást megelőzően. Az érintett terület EK-i részén 
három, a kora rézkori lengyeli kultúra jellegzetesen dí
szített edénytöredékeit, és igen sok pattintott kőeszközt 
tartalmazó gödröt tártunk fel. 

A geodéziai felmérést Fullár Zoltán és Császár Re
náta technikusok végezeték. 

Li79. Zamárdi, Réti földek 
(Somogy megye) B, A 

KVASSAY JUDIT 

A 2496/2 hrsz. telek régészetileg kiemelten védett 
területen található. A leló'helyen, elsősorban a telek
t61 D-re, Bárdos Edit vezetésével az 1990-es években 
több éven keresztül folytak ásatások. Ennek során egy 
igen jelentős avar temető sírjai kerültek napvilágra. , , 
Feltételezhető volt, hogy a telektó1 E-ra, ENy-ra lévő, 
Templomtól délre nevű késő középkori leló'hely is elérhet 
idáig, de a munkálatok során nem találtunk ilyen korú 
objektumokat. 

A kutatást 2008. október 16. és november 13. között 
végeztük. Megállapítottuk, hogy az avar temető a telek 
D-i harmadára terjed ki: 528 m2-n 85 avar sírt bontottunk 
ki. Ezek sorokban helyezkedtek el, tájolásuk Ny-K volt , 
vagy ettó1 DNy ill. EK felé eltért, de találtunk egy ellenté-
tes, K-Ny tájolású női sírt is. A sírok jelentős részét kira
bolták. Az elhunytakat nagyszámú melléklettel temették 
el, több sír kifejezetten gazdagnak tekinthető. A csatok, 
kések mellett, a férfi.sírokban övveretek, szíjvégek a női 
sírokban fülbevalók, gyöngysorok, tűtartók, tarsolyko
rongok voltak a legtöbbször előforduló mellékletek, de 
találtunk csiholókat, kovaköveket, nyakperecet és egy 
lándzsacsúcsot is. A halottak nagyobb részét koporsóban 
temették el, amire a nagyszámú koporsóvas u tal. Egy a 
sírsorokba illeszkedő lósír is előkerült. 

Az avar sírok között találtunk egy bronzkori, a 
Somogyvár-Vinkovci kultúrához tartozó hamvasztásos, 
edénymellékletes sírt is. Egy újkorinak bizonyuló árok 
metszette a temető több sírját. 

Munkatársak: Németh Péter Gergely régész; Balla 
Krisztián, Cserép Tamás, Gál Zoltán, Nyári Zsolt, Amb
rus Edit technikusok. 

MOLNÁR I STVÁN 

Li80. Zamárdi, Templomtól D-re 
(Somogy megye) Kö 
A 2008. május 26-án végzett régészeti felügyelet során 
a Laki Bennó utcában, a 2499/ 6 hrsz. területen három, 
14-15. századi objektumot figyeltünk nieg. A kemen
cébó1 és két tárológödörbó1 viszonylag sok középkori 
kerán1iatöredék, patics, állatcsont és egy üvegedény
töredék került elő. 

Munkatársak: Gál Zoltán és Nyári Zsolt technikusok. 

Li81. Zsáka, Reményi-erdő 
(Hajdú-Bihar megye)B 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

2008 februárjában Szolnoki László debreceni régész 
terepbejárás során Zsáka község határában egy töre
dékes tokos baltára bukkant a szántásban. Június 3-án 
fémkeresőműszerrel átvizsgáltuk a területet, hogy a 
magányos balta pontos leletösszefüggését t isztázzuk. 
Ennek során egy kb. 10x10 m-es körön belül több tucat, 
a szántás által megbolygatott és széthúzott bronztárgyat 
sikerült találni és dokun1entálni. A szóródás centrumá
ban, közvetlenül a szántás szin tje alatt n1egkerült annak 
az edénynek az alsó része, amelybe a bronztárgyakat 
eredetileg elhelyezték. Mint késóbb a terület tulajdonosa 
elmondta, ezen a részen korábban egy kisebb erdő állt, 
amit csak néhány éve vágtak ki. Valószínűleg a kiter
melt erdő területének felszántásakor semmisült meg 
az edény felső része és ekkor szóródtak szét az oda he
lyezett bronzeszközök. A bronzkincset rejtő edény alsó 
részébe nagy gonddal helyezték el a tárgyakat: sarlók 
töredékeit és nyersanyaglepényeket. Az edény környe
zetében megtaláltuk a kincs többi darabját is: szárnyas és 
tokos baltákat, kardpenge és lándzsa töredékeit, sarlókat 
és további nyersanyaglepényeket. A depó több mint 60 
tárgyat tartalmazott, amelyek összsúlya 35 kg. 

Az első depótól mintegy 10 m távolságban, 25-30 
cm mélységben került elő a 2. depó. Ezt az együttest 
egy fazékba rejtették el, úgy hogy a gondosan elhelye
zett tárgyakat egy törött edény aljával le takarták. A fa
zék felső negyedét az eke megbolygatta. Feltehetó1eg a 
bolygatás mozdította el azt a két, díszített karperecet is, 
melyeket az edénytó140 cm-re a szántásban találtunk 
meg. A fedőként használt edényalj töredék eltávolítása 
után két, élével egy irányba mutató tokos balta és egy 
kettétört szárnyas balta bukkant elő. A szárnyas balta 
legyezőszerűen kiszélesedő élrésze feküdt legfelül, 
nyélrésze a két tokosbalta alá volt h elyezve. A szárnyas 
balta élrészén egy sarló pengéjének a töredéke feküdt. 
Az edény alján, a díszített tokosbalta alatt még két 
bronzrög és egy pengetöredék került elő. Az edény 
alja alá egy nagyobb nyersanyaglepény töredékét 
helyezték. 

A depók környezetében egy közepes intenzitású késő 
bronzkori település nyomait figyelhettük m eg. Az it t 
gyűjtött kerámia a Gáva-kultúra időszakába keltezhető. 
A bronztárgyak nagyobb hányada a HaA1 periódusra 
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keltezhető, néhány darab azonban már a HaB1 időszak 
formajegyeit el61egzi meg. 

Munkánk az OTKA T037315 számú pályázata által 
támogatott, a késő bronzkori bronzkincseket és a bronz
deponálás szokását kutató program része volt. 

Munkatársak: Dani János régész (Déri Múzeum, 
Debrecen), Aranyos Annamária régész (KÖH), Nagy 
Nándor régészhallgató, Bacskai István és Balogh Csaba 
technikusok. 

SZABÓ GÁBOR 

Li82. Zsira, Szent Antal kápolna környéke 
(Győr-Moson-Sopron megye) Kk, ú 
2008. augusztusban helyszíni szemlét tartottam a tele-, , 
pülés fejlesztésre kijelölt területein. A községt61 EEK-re, 
a Szent Antal kápolna melletti szántóföldön újkori cse
repek mellett késő középkori leletanyagot gyűjtöttem. , 
A lel6'hely egy nagy kiterjedésű, ENy-DK irányú domb-
vonulat kiemelkedő részén található. A leletek közepes 
intenzitással jelentkeztek, elsősorban a domb magasabb 
részén. A lel6'hely kiterjedése Kés D felé bizonytalan, 
mivel ezekben az irányokban művelésen kívüli terüle
tek, illetve kukoricaföld található. 

TAKÁCS KÁROLY 

320 
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A mutatóban szereplő szám a lelőhely sorszámát jelöli. 

"" OSKOR 17.37.43.49,71.74.75.84, 108.12S.127.129.130.135.143.145.147.149, 151.161.165.166?. 
178, 179. 188. 189. 191. 206. 222. 225, 226. 228. 236, 238. 244. 255. 257. 262. 264, 274. 275. 276, 284. 295. 
300.307. 325. 330?. 335. 338, 351. 360. 364. 369. 390.391 . 393. 397. 399.409.420.435. 438.4S7?,4S9. 
466. 469. 474 

"" Oskőkor 123. 2S3.317 
Újkőkor 18, 27. 33. 38. 39. 40. S8. 80, 82. 93. 9S. 97. 118. 123. 138. 139. 141. 150. 152. 1 S8. 162, 164. 
208. 215. 217. 218. 220. 22 7. 230. 233. 239, 241, 249. 25 1. 2S6. 267. 277, 278, 302. 304. 30S. 311. 320. 
331.332.3S5.371.401.417.434.437.440.4S8.47S 

Bükki kultúra: 138. 249 
Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája 33. 40. 58. 188. 21 S. 218. 302. 307. 371. 401. 417?. 434. 
475 
Alföldi vona ldíszes kerámia kultúrája 80. 93. 97, 1 38. 139. 141. 208. 217. 2 51. 320 
Esztár-csoport 93. 1 38. 141 
Körös-Starcevo kultúra 1 S8. 3 71 
Kottafejes kerámia kultúrája 33. 38 
Lengyeli kultúra 9. 27. 38. 1 S2. 188. 238?. 239. 264. 371. 473. 478 
Zselízi kultúra 33. 38. 311, 46S 

Rézkor 3, 4, 9. 11. 21. 24 , 30, 33. 40, 52, S3. S7. S8. 65. 88, 94. 9S. 116. 121. 126. 139. 14 1. 1 S3. 1 SS. 
1S6. 170. 175. 185. 187. 188. 213?. 217. 218. 224, 237. 241. 242. 247. 264. 278. 302. 320. 331, 344, 
363.371.412.428.441.4S2.461,465.473.474,475.476.478 

Badeni kultúra 4. 11. 21. 58. 145. 170. 175. 188. 247. 278. 302. 344. 363. 371. 412. 428. 441. 452. 
465 
Balaton-Lasinja kultúra 4. 9. 126. 264. 475 
Bodrogkeresztúri kultúra 139. 1 56 
Bolerázi kultúra 3. 24 7 
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