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Kővári Klára 

A vonaldíszes kerámia különleges 
leletei Szobról ( Pest megye) 

2003. április-júniusban megelőző feltárást végeztünk 
Szobon, a Malomkertben, ahol a terület tulajdonosa él
ményparkot kíván létesíteni. Az építkezés helyszíne 
Szabtál ÉNy-ra található, a Damásdi-patak melletti 
domboldalon (1. leép), ahol a felszíni nyomok alapján 
nagy kiterjedésű, kb. 250x800 m nagyságú lelónely hú
zódik. A lelónely régóta ismert, az 1930-as évek óta 
többször kerültek innen újkőkori (vonaldíszes kerámia) , 
középső rézkori (ludanicei csoport) , késő bronzkori 
(Kyjatice kultúra) és Árpád-kori településre utaló leletek 
a szobi múzeumba.1 

A feltárás során a lelónely ÉNy-i részén mintegy 
2000 m2 nagyságú területet kutattunk át (2. leép) . Ennek 
során 76 objektum került elő, amelyek egy kivételével 
a kottafejes csoporthoz és a zselízi kultúrához tartoznak: 
hulladék- és tárológödrök, anyagnyerő helyek, földbe 
ásott, kisméretű kemencék és néhány cölöplyuk. Kisebb 
számban a régibb vonaldíszes kerámia cserepei is elő
kerültek. Az egyetlen nem újkőkori objektum egy sza
bálytalan alakú, 80x80 cm nagyságú, sárgás színűre 
átégett, helyenként hamus, kormos, tapasztott felület 
(házpadló ?) , amelyen egy korongolt kelta tál darabjai 
feküdtek. 

Munkánkat nagyon megnehezítették a talajviszo
nyok. A felső, 20-30 cm vastag humusz alatt átlagosan 
100 cm vastag, sárgás színű agyagréteg helyezkedett el, 
amely elenyésző számban tartalmazott leletet. Alatta 
átlagosan 50 cm vastag, fekete agyag következett, ez tele 
volt cseréppel és paticcsal, objektumok foltjai azonban 
a leggondosabb nyesés ellenére is csak nagyon halványan 
vagy egyáltalán nem rajzolódtak ki benne. Több esetben 
csak a paticsdarabkák és cserepek foltszerű sűrűsödése 
jelezte az objektumokat, ezek pontos körvonalát azon
ban csak további mélyítéssel, a fekete agyag alatti sárga 
agyag altalajban lehetett megfogni. Ez sajnos azt is jelen
ti, hogy néhányszor már csak a gödrök alsó részét tudtuk 
kibontani. Ugyanez a magyarázata annak is, hogy nagy 
a szórványként eló'került, objektumhoz nem köthető 
leletek mennyisége. 

A feltárt leletanyag restaurálása jelenleg folyik. Az 
alábbiakban néhány ritka, különleges tárgyat ismerte
tek.2 

Emberkezes fogantyú (3. leép 1.)3 
Anyaga sárga színű, helyenként világosszürkére kopott, 
finom, csillámló homokkal soványított. Vízszintes átfú-

MRT XIII/2, 322-323„ 26/16 sz. lh. 
2 Itt szeretném megköszöni Torma István és Vörös István segítségét 

és tanácsait. 
3 Az illusztrációs rajzokat Pintér Zsóka készítette. 
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Klára Kővári 

Unique finds of the Linear Pottery 
culture from Szob ( Pest county) 

Investment-led excavations were conducted in the 
Malomkert at Szob in April-June 2003 where the owner 
intended to establish an adventure park. The building 
site can be found on a hill at the Damásdi stream NW 
of Szob (Fig. 1) where the surface traces indicated a 
large archaeological site on a surface of about 250x800 m. 
The site has long been known, finds from the Neolithic 
(Linear Pottery culture) , the Middle Copper Age (Ludan
ice group) , the Late Bronze Age (Kyjatice culture) and 
the Árpádian Period were taken, from time to time, to 
the Szob museum from the 1930's.1 

With the excavation we investigated a territory of 
about 2000 m2 on the NW side of the site (Fig. 2) . Se
venty-six features were unearthed, which came from 
the Note-head and the Zselíz culture except a single 
feature. They were refuse and storage pits, clay pits, 
small ovens dug into the earth and a few postholes. 
There were also a few sherds from the older Linear Pot
tery culture. The only not Neolithic feature was an ir
regular surface measuring 80x80 cm. The plastered 
surface (the floor of a house?) was burnt to a yellowish 
colour and contained ash and soot at some places. The 
fragments of a wheel-thrown Celtic vessel lay on it. 

The soil conditions made our work very difficult. A 
yellowish clay layer of an average thickness of 100 cm 
lay under the upper 20-30 cm thick humus. The clay 
contained only a few finds. Black clay followed under
neath in an average thickness of 50 cm. It was full of 
sherds and daub yet the discolourations of the features 
appeared only vaguely or not at all even after the most 
careful scraping. Often only the clustering of daub frag
ments and sherds indicated the existence of features. 
Their exact outlines, however, could be determined only 
deeper in the yellow subsoil, which lay under the black 
clay. This meant, regrettably, that in a few cases only 
the lower parts of the pits could be unearthed. This is 
the explanation also of the large number of the scattered 
finds that could not be associated with features. 

The uncovered material is being restored. ln the fol
lowings I will describe a few rare, uncommon objects. 2  

A handle representing a human hand (Fig. 3. 1)3 
It is yellow, worn to a light grey colour at a few places. The 
clay was tempered with fine, micaceous sand. It was fit to 
the wall of the vessel with a horizontal perforation. It 
depicts a human hand turned upwards. It narrows toward 

1 MRT XIII/2, 322-323„ site no. 26/16 
2 Here I thank István Torma and István Vörös for their help and 

ad vice. 
3 Zsóka Pintér made the drawings. 
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rással illeszkedett az edényoldalhoz. Felfelé tartott em
beri kezet ábrázol, amely a kéztő felé elkeskenyedik, az 
ujjakat négy hegyesedő végű nyúlvány jelzi. A hüvelyk
ujjat nem mintázták meg. A kéz megformálását az ujjak 
közötti bemélyített vonalkákkal tették plasztikusabbá. 
Abban is megfelel az emberi kéz arányainak, hogy a 
középső ujj a leghosszabb. A kéztő bal oldala, valamint 
a mutatóujj belső része kissé sérült. A kéz hossza 4,3 cm, 
szélessége az ujjaknál 3 cm. 

A fogantyú a lelónely ÉNy-i részén, a IV. szektor 
Ny-i felén, objektumhoz nem köthetően 90-110 cm 
mélységbó1 került elő kottafejes és zselízi cserepekkel 
együtt. 

A dunántúli (közép-európai) vonaldíszes kerámia 
kultúrájának emberkezes edényeivel legutóbb Bánffy 
Eszter foglalkozott a Szentgyörgyvölgy, pityerdombi 
töredék kapcsán.4 Megállapítása szerint már a kultúra 
legidősebb szakaszában megtalálhatóak, bár meglehető
sen ritkák (Fajsz, Bp.-Aranyhegyi út). Késóbb a kottafe
jes és a zselízi periódusban is előfordulnak (Neszmély; 
Tésa, Majori-dűlő; Nógrádverőce, Vágóhíd).5 A kottafe
jes időszakra datálható egy újabban előkerült darab a 
Kóny, Barbacsi tó melletti településró1.6 Magyarországon 
kívüli területró1 megemlíthető pl. a nagytapolcsányi 
(Topol'cany, Szlovákia) zselízi településró1 származó 
ötujjas fogantyú,7 vagy a Morvaországban, Prostejov
Drfovice lelőhelyen kottafej es környezetben talált, 
szintén öt ujjat mutató darab.8 A felsorolt fogantyúkon 
az ujjakat bekarcolással jelezték vagy plasztikusan for
mázták meg. Az utóbbi esetben azonban inkább leegy
szerűsített, stilizált megfogalmazással találkozunk. A 
szobi fogantyú ezeknél j óval realisztikusabban ábrázolja 
az emberi kezet, j ól látható rajta még az is, hogy az ívelt 
kézfej végén az ujjak határozottan kifelé hajlanak. Ennek 
alapján kockáztatjuk meg azt a feltételezést, hogy készí
tőjének szándéka egy felfelé tartott, áldó helyzetben 
kiterjesztett karon levő kéz megjelenítése volt. Ezt a 
kéztartást megfigyelhetjük a vonaldíszes kerámia arcos 
edényein vagy a lengyeli kultúra antropomorf edényein 
is. Feltűnő, hogy a szobi fogantyún a hüvelykujj hiányzik. 
Ez azonban nem egyedülálló a hasonló leleteken, hiszen 
a nógrádverőcein9 szintén csak négy ujj van, míg a fajszi10 
és a Kóny, Barbacsi tónál előkerült töredéken11 csak há
rom ujjat láthatunk. 

4 BÁNFFY 2001 
5 BÁNFFY 2001, 46-47. A vonatkozó irodalommal. 
6 EGRY 2001, Pl. 1: 15. A szerző láb alakú fogantyúként közli. A 

leegyszer(ísített forma miatt néhány esetben valóban nehéz 
eldönteni, hogy kéz vagy láb ábrázolásáról van-e szó. Tekintve 
azonban, hogy az edény oldalára, hasára, és nem az aljára, tehát 
„anatómiailag" megfelelő helyre illesztették ó'ket, a kézábrázolás 
a valószínúbb. V. ö. BÁNFFY 2001, 47-48. 

7 W1EDERMANN�85, 50., Tab XXVlll: 2. 
8 CIZMÁR-PROCHÁZKOVÁ 1999, 50., Obr. 8: 11. 
9 MRT XIII/z, 4. t. 2. 
10 KALICZ 1995, Abb. 8: 7· 
11 EGRY 2001, Pl. 1: 15. 

6 

the wrist and four tape1ing spikes indicate the fingers. The 
thumb was not moulded. Lines impressed between the 
fingers made the hand more plastic. It mirrors the real 
proportions of a hand in that the middle finger is the 
longest. The left side of the wrist and the interior of the 
second finger are somewhat injured. The length of the 
hand is 4.3 cm, its width at the fingers is 3 cm. 

The handle was found in the W part of sector IV in 
the NW part of the site in a depth of 90-110 cm to
gether with sherds of the Note-head and the Zselíz pe
riods. It could not be associated with a feature. 

Recently, Eszter Bánffy discussed the vessels orna
mented with a human hand of the Transdanubian (Cen
tral-European) Linear Pottery culture on the occasion of 
a fragment from Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb.4 She 
concluded that they could already be found, although 
rarely, in the oldest phase of the culture (Fajsz, Bp.-Arany
hegyi Road) . Later tl1ey occur in the Note-head and the 
Zselíz periods as well (Neszmély, Tésa-Majori-dűlő, 
Nógrádverőce-Vágóhíd).5 A recently found item from a 
settlement at Kóny-Barbacsi lakeside can be dated from 
the Note-head period.6 Outside Hungary we can mention, 
for example, the five-fingered handle from the Zselíz settle
ment of Nagytoplcsány (Topol'cany, Slovakia)7 or another 
also five-fingered item from a Note-head enviromnent in 
the Prostejov-Drfovice site in Moravia.8 On the listed 
handles incisions indicated the fingers or they were plastic 
representations. In the latter case we can mostly observe 
simplified, stylised compositions. The handle from Szob is 
a much more realistic representation of a human hand. 
We can even see as the fingers definitely bend outward at 
the end of the arched palm. This stimulated us to propose 
that the potter depicted an upward turned hand on an arm 
extended in a blessing position. The same gesture can be 
observed on the face-pots of the Linear Pottery culture and 
also on the anthropomorphic vessels of tl1e Lengyeli cul
ture. The lack of the thumb from the handle of Szob is 
conspicuous. This is not a unique phenomenon among the 
similar finds. The N ógrádverőce item9 also has four fingers, 
while only three fingers can be seen on the fragments from 
Fajsz10 and the Kóny-Barbacsi lakeside.11 

At Szob, the find was not recovered from a feature 
and being a stray find it cannot exactly be dated within 
the Linear Pottery period. 

4 BÁNFFY 2001 
5 BÁNFFY 2001, 46-47 with references. 
6 EGRY 2001, Pl. 1: 15. The author describes it as a foot-shaped 

handle. Due to the simplified shape it is sometimes really difficult 
to deci de if the ornament represents a hand or a foot. Regarding, 
however, that they were fit to the wall, the belly of the vesse] and 
not the bottom, that is the "anatomically" correct place, a hand 
representation is more probable. Comp: BÁNFFY 2001, 47-48 

7 WrnoERMANN 1985, 50., Tab XXVIII: 2 
8 c'.:1zMÁR-PRocHÁzKovÁ 1999, 5o.,  Obr. s: 11 
9 MRT Xlll/2, Pl. 4. 2 
10 KALICZ 1995, Abb. 8:  7 
11 EGRY 2001, Pl. 1: 15 
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A szobi lelet nem objektumban, hanem szórvány
ként került elő, így sajnos nem datálható pontosabban 
a vonaldíszes időszakon belül. 

Agyagcsüngő (3. leép 3.) 
Kerek csüngő kb. fél töredéke, sárga színű, fekete törés
felületű. Anyaga finom homokkal soványított. Mindkét 
oldala kopott. Belső oldala homorú, a külső enyhén 
domború. Felső harmadában két helyen átfúrt. Külső 
oldalának díszítése: a peremnél elnagyoltan bekarcolt 
vonal fut körbe, amelytó1 mélyen bevésett, párhuzamos, 
ferde vonalak indulnak ki. Ezek felett, a perem és a kör
befutó vonal között rövid, vékonyabban bekarcolt vonal
kák vannak. Az átfúrások alatti rész sajnos sérült, a felü
let kitört, így nem látszik a díszítés folytatása. A csüngő 
belső oldalán a lyukak körül az agyag kissé kitüremkedik, 
ami arra utal, hogy a tárgyat a külső oldal feló1 fúrták 
át, már a díszítés elkészülte után, mivel a bal oldali lyuk 
megszakítja az egyik bekarcolt vonalat. A töredék átmé
rője 5,1 cm, vastagsága 0,8 cm. 

Sajnos nem objektumból származik, hanem az ása
tási felszín É-i szélén lemélyített kutatóárokban, a 
150-155 cm közti mélyítésnél találtuk. Ezen a részen 
150-160 cm között kottafejes cserepek és pelyvás anyagú 
házikerámia került elő. 

Agyagcsüngő (3. leép 2.) 
Lapos, korong alakú csüngő kb. fél töredéke. Foltosan 
sárga-fekete színű, homokkal és kevés pelyvával soványí
tott anyagú. A felső részén két helyen átfúrt. Belső olda
la egyenes, a külső enyhén domború. Díszítetlen. A tö
redék átmérője 7,4 cm, vastagsága 1,8 cm. 

A tárgyat a 7 /a objektumban találtuk. Ez 110x160 
cm nagyságú, 2 cm vastag, sárgásvörösre átégett, töre
dezett, tapasztott felületként j elentkezett, amelybe 3 
cölöplyuk mélyedt. Tisztításakor körülötte és felette 
neolit házikerámiát és 3 db kovaszilánkot találtunk. A 
tapasztásban nem volt cserép. Alatta 92 cm mély, hen
geres gödör alakult ki, amelynek sötétbarna, patics
szemcsés betöltésében szintén csak házikerámia, a 
csüngő töredéke, valamint állatcsontok, kisebb kődara
bok és kavicsok voltak. 

A lapos, díszített agyagkorongok (mellkorongok, 
csüngők) a közép-európai vonaldíszes kör legidősebb 
szakaszának leletei közt fordulnak elő, meglepően egy
séges formában, méretben, díszítéssel. Az eddig ismert 
néhány példány összefoglaló közlése Kalicz Nándortól 
származik. 12 A korongok kis száma is alátámasztja azt a 
feltételezést, hogy nem egyszerű ékszerek voltak, hanem 
különleges rendeltetésük lehetett: végsőkig leegyszerű
sített formájukkal és díszítésükkel stilizált emberábrázo
lásnak is tekinthetők, s valószínűleg amulettként viselték 

1 2  KAucz 1998, Abb. 6. R .  Tichy a Mohelnice-i csüngőt a kottafejes 
kerámiához sorolja: TICHY 1970/71, 10. 
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Clay pendant (Fig. 3. 3) 
It is about the half of a round pendant. Its colour is yel
low, and black in the breakage. The clay was tempered 
with fin e sand. Both surfaces are worn. The interior side 
is concave, the exterior one is slightly convex. It has two 
perforations in the upper third. The ornament on the 
exterior side: a roughly incised line runs around the edge, 
from which deeply grooved parallel lines start in an 
oblique direction. There are short and narrower incised 
lines above them, between the edge and the incised line 
running around the vessel. The area under the perfora
tions is, regrettably, injured, the surface scaled off and 
the continuation of the ornament cannot be seen. On 
the interior side of the pendant, the clay slightly pro
trudes around the perforations, which suggests that the 
object was pierced from the outside after the c9mpletion 
of the ornaments since the left perforation interrupts 
one of the incised lines. The diameter of the fragment 
is 5.1 cm, its thickness measures 0.8 cm. 

Regrettably, it did not come from a feature. It was 
recovered in the depth of 150-155 cm in a trench dug 
at the N edge of the excavation surface. Here Note-head 
sherds and household pottery tempered with chaff were 
found between 150 and 160 cm. 

Clay pendant (Fig. 3. 2) 
It is about half of a flat discoid pendant. It is spotty 
yellow-black, the clay was tempered with sand and some 
chaff. There are two perforations in the u pper part. The 
interior is flat, the exterior is slightly convex. It is not 
decorated. The diameter of the fragment is 7.4 cm, its 
thickness is 1.8 cm. 

The object was found in feature no. 7 /a, which ap
peared as a 110 x 160 cm large and 2 cm thick cracked 
plastered surface burnt to a yellowish red colour. Three 
postholes were dug into it. We found Neolithic household 
ceramics and three silex flakes above and around it. 
There were no sherds in the plastering. Under it, a 92-cm 
deep cylindrical pit was uncovered. lts dark brown filling 
mixed with daub fragments contained only household 
ceramics, the fragment of the pendant and animal bones 
together with smaller stone pieces and pebbles. 

Flat, decorated clay discs (breast discs, pendants) 
occur among the finds of the latest phase of the Central
European Linear Pottery entity. They show astonish
ingly uniform shapes, measurements and ornaments. 
Nándor Kalicz summed up the few items uncovered 
until then.12 The low number of the discs confirms the 
supposition that they were not simply pieces of jewellery, 
they had a specific function. The extremely simplified 
shape and ornaments imply that they were stylised hu
man representations and they were probably worn as 

1 2  KAucz 1998, Abb. 6. R .  Tichy affiliated the Mohelnice pendant 
to the Note-head ceramics: TICHY 1970/71, 10 
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őket.13 Az újabb kutatások szerint a vonaldíszes kerámia 
késóbbi időszakában is készítettek ilyen tárgyakat. Pet
riventén 14 a keszthelyi csoport településén került elő egy 
példány. Szaporítja a mellkorongok sorát a Becsehely, 
Bükkaljai-dűlóben talált díszített töredék, amely az elő
zetes ismertetés alapján szintén a keszthelyi csoporthoz 
tartozhat. 15 A két szobi csüngő közül a bekarcolt vona
lakkal díszített darab alakjával, méretével, megmaradt, 
töredékes ornamentikájával is tökéletesen illeszkedik az 
eddig publikáltakhoz. Szórvány volta miatt sajnos nem 
keltezhető pontosabban a vonaldíszes kerámián belül. 
A másik, díszítetlen korong objektumból származik, 
azonban a vele együtt talált házikerámia szintén nem 
ad lehetőséget a finomabb időrendi besorolásra. 

Idol (3. kép 4.) 
Nőt ábrázoló idol felső részének bal odali töredéke. 
Mindkét oldalán sárga színű, törésfelülete fekete, anya
gában kevés pelyva és apró kavicsdarabkák vannak. A 
test lapos, egész enyhén ívelt. Felső részén a váll mellett 
enyhe homorulat van, ami után az idoltest kissé megvas
tagodik, ez talán a nyak vagy a fej kialakítására utal. A 
mellet hegyes bütyök jelzi. A váll kissé elkeskenyedik, 
lekerekített, felülelete ép, innen kar biztosan nem indult 
ki. Ugyanakkor a mell mellett az idol oldala sérült, 
olyan benyomást kelt, mintha erró1 a részró1 letört volna 
valami. A hátoldalon bekarcolt díszítés van: az alsó ré
szen három párhuzamos, ferde vonal, míg ezek felett 
néhány nagyon elmosódott vonal fedezhető fel. A töre
dék hossza 6,3 cm, vastagsága 1,9 cm. 

Az idoltöredéket a 10. objektumban találtuk. A meg
közelító1eg kerek, 218x226 cm nagyságú, egyenetlen 
aljú, a legmélyebb részén 84 cm-re leásott gödör erede
tileg anyagnyerő hely lehetett, amelybe aztán szemetet 
szórtak. Sötétbarna színű, vörös paticsdarabkákkal ke
vert agyagos betöltésébó1 sok cserép került elő, ezek 
szinte kizárólag házikerámiához tartoznak: pelyvás anya
gú, díszítetlen töredékek, illetve néhány finomabb, simí
tott felületű, de szintén díszítetlen cserép. Szerencsére 
van két díszített oldaltöredék is. Az egyiken három, vé
konyan bekarcolt, párhuzamos vonalon két kicsi, kerek 
kottafej ül. A másik darabon két ékbe futó, szintén véko
nyan bekarcolt vonal csúcsánál helyezkednek el a picike 
kottafejek. Ezen töredékek alapján a 10. gödör a korai 
kottafejes időszakra keltezhető. 

A gödörben talált idol sajnos nagyon töredékes. Nem 
tudjuk, hogyan ábrázolták a fejet és a test alsó részét. 
Furcsasága, hogy nincs karja, a válla ép, nincs rajta tö
résfelület. Hasonlóan lapos testű, kar nélküli idolokat 

13 l<Aucz 1998, 30-31. 
14 HORVÁ'rH-l<ALICZ 2003, 12. 
15 Horváth László ásatása. A leletek rövid ismertetése és a korong 

ábrája a Göcseji Múzeum honlapján (www.zmmi.hu/gm/asata
sok.html/: Régészeti feltárások az M7-M70 autópálya tervezett 
nyomvonalán. Összefoglaló jelentés az 1999-2003-ban végzett 
feltárásokról. 

8 

amulets.13 Recent studies discovered that simi.lar items 
were produced in the later phase of the Linear Pottery 
period as well. An item was found in the settlement of the 
Keszthely group at Petrivente.14 Another addition to the 
number of breast discs was the ornamented fragment 
found at Becsehely, Bükkaljai-dűlő, which probably also 
belongs to the Keszthely group according to the prelimi
nary report.15 From the two pendants from Szob, the one 
decorated with incised lines perfectly matches the for
merly published items regarding its shape, measurements 
and the preserved fragmentary ornaments. Being a stray 
find, it cannot be more exactly dated within dle Linear 
Pottery period. The other, undecorated object came from 
a feature but the household pottery found together with 
it does not help a more exact chronological classification. 

Idol (Fig. 3. 4) 
It is a fragment from the left upper part of a female idol. 
It is yellow on both sides, black in fracture. The raw mate
rial contains little chaff and tiny pebble fragments. The 
body is flat, very slightly arched. There is s mild concav
ity at the shoulder. Beyond it the body somewhat thickens. 
This can imply the place of the neck or the head. A 
pointed knob indicates the breast. The shoulder slightly 
narrows, it is rounded, the surface is intact, there is no 
trace of the start of the arm. At the same time, the side of 
the idol is damaged at the breast, it seems as if something 
broke off. There is an incised ornament on the backside. 
Three parallel oblique lines run in the lower part and a 
few very vague lines can be observed above them. The 
length of the fragment is 6.3 cm, its thickness is 1 .9 cm. 

The idol fragment was found in feature no. 10. It 
was an approximately round pit measuring 218 cm x 
226 cm. Its bottom was uneven and its largest depth was 
84 cm. It must have been a clay pit into which refuse 
was later thrown. Its filling was dark brown mixed with 
red daub fragments, and it contained a lot of sherds, 
nearly all of them from household ceramics. They are 
mostly undecorated fragments, their raw material was 
tempered with chaff. A few finer sherds had smoothed 
surfaces, none of them were decorated. Luckily, there 
are two wall fragments with ornaments. On one of them, 
two small, round note-heads sit on three narrow incised 
parallel lines. On the other one, the tiny note-heads can 
be found at the tip of two also narrowly incised lines 
that meet in a wedge-shape. These fragments date pit 
no. 10 from the early Note-head period. 

13 l<Aucz 1998, 30-31 
14 HoRvkrn-KAucz 2003, 12 
15 László Horváth's excavation. The short description of the finds 

and the illustration of the disc can be found in the homepage 
of the Göcseji Museum (www.zmmi.hu/gm/asatasok.html/: Ré
gészeti feltárások az M7-M70 autópálya tervezett nyomvonalán. 
Összefoglaló jelentés az 1999-2003-ban végzett feltárásokról 
[Archaeological excavations in the track of the future M7-M70.  
Summary report of the 1999-2003 excavations.] 
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az alföldi vonaldíszes kerámia lelónelyeiró1 ismerünk 
( Hortobágy, Zám: női idol,16 Endrőd: férfi idol17) . A Du
nántúlról leginkább a keszthelyi csoporthoz tartozó 
petriventei idol18 említhető analógiaként. 

Láb alakú töredékek 
1 .  Foltosan sárga-fekete színű, csillámos homokkal sová
nyított anyagú, fekete törésfelületű. Matt, kopott felüle
tű. A lábszár hengeres, alul a lábfej fölött enyhén elkes
kenyedik, a felső részén kiszélesedik. A lábfej tömör, 
oldalra hajlik, a talp lapos. Lábujjak nincsenek jelezve, 
ugyanakkor a bokát hangsúlyozott, hegyes bütyökkel 
ábrázolta a tárgy készítője. Az alsó része sérült, a lábfej 
fele és a lábszár alja az ezen az oldalon levő bokával 
együtt hiányzik. Hossza 8, 7 cm, vastagsága felül 3,8 cm, 
középen 2,6 cm (4. kép la-d) .  

2 .  Fekete színű, helyenként sárga foltos, csillámos 
homokkal soványított, fekete törésfelületű. Ez is matt, 
kopott felületű. A lábszár hengeres, ívelt, a felső végén 
kiszélesedik. A lábfej letört. A bokát két hegyes bütyök 
j elzi. Felső része sérült, hiányos. 

Hossza 10,7 cm, vastagsága felül 4,7 cm, alul 2,4 cm 
(4. kép 2a-d) .  

3 .  Fekete színű, homokkal soványított anyagú, ko
pott. Hengeres lábszár alsó részének kis töredéke, eny
hén ívelt. Ezen is hegyes bütyök jelzi a bokát. Hossza 
4,8 cm, töredékes vastagsága 1,8 cm (4. kép 3.) . 

Az 1-2. töredék a gépi mélyítéskor a IV. szektor 
D Ny-i felén, 180 cm-en, egymás közelében, de szórvány
ként került elő. (Figyelemre méltó, hogy ugyancsak a 
IV. szektorban találtuk az emberkezes fogantyút.) A 3. 
töredéket a X. szektor ÉNy-i részén, a másik két darab 
eló'kerülési helyétó1 távol találtuk, szórványként, 110-
130 cm közti mélységben. 

A három tárgy anyaga, színe, kidolgozása megegye
zik. A 3. töredék sajnos nagyon kicsi, de minden bi
zonnyal ugyanolyan lábhoz tartozott, mint a másik kettő. 
Az 1-2.  töredék mérete különbözik, így kérdéses, hogy 
egy tárgy részei-e. További kérdés, hogy emberi vagy 
állati lábat ábrázolnak-e. A lábfejek oldalra hajlása, a 
lábszárak felső, kiszélesedő, testhez csatlakozó végének 
hajlásszöge, és különösen a hosszabbik töredék ívelt, 
kissé görbe kialakítása miatt (4. kép 2a, e) az utóbbi fel
tételezést tartom valószínú'bbnek. (Ennek némileg ellent
mond a bokák hangsúlyozott, emberi lábra emlékeztető 
megfogalmazása.) Ugyanezen okok miatt kicsi a valószí
nűsége, hogy idollábak lennének. Véleményem szerint 
leginkább zoomorf edény lábainak képzelhetők el, esetleg 
önálló állatszoborhoz is tartozhattak (5. kép) . Felvethető 
az is, hogy oltár lábai voltak, hasonlóan pl. a Körös kul
túra oltáraihoz (6. kép) . Bármelyik lehetőséget fogadjuk 
el, a lábak méretébó1 ítélve a hozzá tartozó tárgynak 

1 6  KAucz-MAKKAY 1977, 60., Taf. 85: 3a-c. 
17 MAKKAY 1998, Fig. 20. 
18 HoRvkrn-KAucz 2003, 12., 4.  k. 1. 
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Regrettably, the idol recovered from the pit is  
highly fragmentary. We do not know what the head and 
the lower part of the body looked like. Strangely enough 
it does not have arms, the shoulders are intact without 
any trace of a fracture. Similar idols of flat bodies with
out arms are known from the sites of the Alföld Linear 
Pottery culture (Hortobágy-Zám: female idol,16 Endrőd: 
male idol17) . The best analogue in Transdanubia is the 
Petrivente idol of the Keszthely group.18 

Leg-shaped fragments 
1. It is spotty yellow-and-black, black in fracture. The 
clay was tempered with micaceous sand. The surfaces 
are matt and worn. The legs are cylindrical slightly thin
ning above the foot and widening at the upper part. The 
foot is solid. It is bent to the side, the sole is flat. The toes 
are not indicated, while pointed knobs stress the ankles. 
The lower part is damaged, half of the foot and the 
lower part of the leg are missing together with the ankle 
on this side. Its length is 8.7 cm, its width is 3 .8 cm at 
the top and 2.6 cm in the middle (Fig. 4. la-d) .  

2 .  I t  i s  black with a few yellow spots, and black in 
fracture. The clay was tempered with micaceous sand. 
This item also had matt and worn surfaces. The leg is 
cylindrical and arched, widening at the upper part. The 
foot broke off. Two pointed knobs indicate the ankles. 
The upper part is damaged and fragmentary. Its length 
is 10.7 cm, it width is 4.7 cm at the top and 2.4 cm at 
the bottom (Fig. 4. 2a-d) .  

3.  I t  is black. The clay was tempered with sand. The 
surfaces are worn. It is the slightly arched small frag
ment of the lower part of a cylindrical leg. Pointed knobs 
indicate the ankles. Its length is 4.8 cm, the fragmentary 
thickness is 1.8 cm (Fig. 4. 3) . 

Fragments 1 -2 were found during digging with an 
excavator in the SW part of sector IV. They were stray 
fin ds discovered near each other in the depth of 180 cm. 
(It is remarkable that the human hand-shaped handle 
was also found in sector IV.) Fragment 3 was found as 
a stray find far from the other two items, in the NW part 
of sector X in the depth of 110-130 cm. 

The raw material, the colour and the execution of the 
three objects are identical. Fragment 3 is regrettably very 
small but it certainly belonged to a similar leg as the 
other two. The measurements of fragments 1 and 2 are 
different so it is dubious if they belonged to the same 
object. Another question is if they represent human or 
animal legs. The feet bent to the side, the angle of the 
upper, widening parts of the legs where they join the trunk 
and especially the slightly bent, arched form of the longer 
fragment (Fig. 4. 2a, e) suggest the latter solution. (The 
stressed depiction of the ankles, which resemble human 

16 KAucz-MAKKAY 1977, 60., Taf. 85: 3a-c 
17 MAKKAY 1998, Fig. 20 
18 HORVÁTH-KALICZ 2003, 12„ fig. 4.  1 
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meglehetősen nagynak kellett lennie. Pontos analógiát 
a DVK körébó1 nem ismerek. A Szentgyörgyvölgy, pi
tyerdombi és a balatonszentgyörgyi antropomorf edény
hez tartozó lábak19 formájuk, nagyságuk, határozottan 
emberi jellegük miatt jelentősen különböznek a szobi 
leletektó1. Legközelebbi analógiaként talán a nagytapol
csányi (Topol'cany, Szlovákia) 8,5 cm hosszú, zselizi 
kultúrás lábábrázolás hozható fel (fó1eg a rövidebb szobi 
darabhoz), bár ez is emberi lábat mintáz és nagy valószí
nűséggel idolhoz tartozhatott.20 

19 BÁNFFY 2003, 3-5., Abb. 3, 4· 
20 Wiedermann 1985, 51., Tab VIII: 9. Sajnos a szövegben nincs leírás 

a tárgyról, csak a rajzát közli a szerző. 
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1. kép Szob, Malomkert. Az ásatás helyszíne 

Fig. 1 •Szob, Malom kert. The site of the excavation 
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2 .  kép Szob, Malomkert. A feltárt terület helyszínrajza 

Fig. 2. Szob, Malom kert. The plan of the unearthed territory 
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3. kép: Szob, Malomkert. 1: emberkezes fogantyú; 2: agyagcsüngő; 3: agyagcsüngő; 4: idol töredéke 

Fig. 3 Szob, Malomkert. 1 :  human hand-shaped handle; 2: clay pendant; 3: clay pendant; 4: fragment of an idol 
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Fig. Li: Szob, Malomkert. 1 -3: leg-shaped fragments 
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5. kép: Szob, Malomkert. Láb a la kú töredékek rekonstrukciós kísérlete 

Fig. 5 Szob, Malom kert. Reconstruction experiment of leg-shaped fragments 
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6. kép Szob, Malomkert. Láb alakú töredékek rekonstrukciós kísérlete 

Fig 6: Szob, Malomkert. Reconstruction experiment of leg-shaped fragments 
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Oross Krisztián 

Újkőkori telepkutatások 
Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő 
lelőhelyen 2 000-2003 között 

Krisztián Oross 

N eolithic settlement investigations 
at the Balatonszárszó , Kis-erdei
dűl ő  site between 2000 and 2003 

Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő lelóbelyen 2000 é s  2003 An extensive Neolithic settlement was unearthed, beside 
között négy ásatási idény során a jelentős középkori significant medieval remains and the features of a series 
emlékek és több más korszak objektumai mellett egy of other periods, at the Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő 
kiterjedt újkőkori település is napvilágot látott. Az ása- site in four excavation seasons between 2000 and 2003 . 
tásokról az elmúlt három évben több kisebb-nagyobb A number of shorter and longer reports and preliminary 
terjedelmű jelentés és előzetes tanulmány készült. Ezek- studies were published about the excavations in the past 
ben a publikációkban szerepelnek olyan információk is, three years. These publications contain pieces of infor-
melyek a végleges dokumentáció elkészítése és az ásatá- mation that need to be corrected or made more exact 
si eredmények feldolgozásának megkezdése után ponto- after the accomplishment of the final documentation 
sításra, illetve korrekcióra szorulnak. Akad olyan közle- and the start of the elaboration of the excavation results. 
mény, amelynek nem az egyeztetett, végső szövegválto- In the case of one of the publications, the printed text 
zata került nyomdába. Alábbi írásunkban a balatonszár- was not the final, corrected version. In the followings 
szói újkőkori telepkutatások rövid összefoglalása mellett the investigation of the Neolithic settlement of Balaton-
ezekre a problémákra is rá szeretnénk világítani. szárszó will be summed up and we will also point out 

A Kis-erdei-dűlő az újkori Balatonszárszó községtó1 the above mentioned problems. 
délkeletre található, egy emberi megtelepedésre különö- Kis-erdei-dűlő can be found south-east of Balaton-
sen alkalmas platón. A terület északi irányban enyhe, szárszó village on a plateau, which seems especially suit-
3-4%-os lejtővel éri el a tóparti kisebb dombokat. Déli, able for human occupation. The territory reaches the 
keleti és nyugati irányban 15-22 m mély völgyek hatá- lower hills along the lake with a mild slope of 3-4%. 
rolják, kivételes védettséget biztosítva az ott éló1rnek. A Fifteen - twenty-two m deep valleys border it in the south, 
völgyeken túl erdőkkel borított domboldalak emelked- the east and the west providing an exceptional defence 
nek. A leló11ely feltárt részei 2-2,5 km távolságra vannak system to the inhabitants. Hills covered with forests rise 
a Balaton déli partvonalától, 145 és 160 m közötti ten- beyond the valleys. The unearthed parts of the site lie 
gerszint feletti magasságban. 2-2.5 km from the southern beach of Lake Balaton ín an 

Az épülő M7 autópálya nyomvonalának régészeti altitude of 145 to 160 m above the sea levei. 
ásatásait megelőző terepbejárásokat a Somogy Megyei The archaeologists of the Directorate of the Muse-
Múzeumok Igazgatóságának munkatársai végezték el. ums of Somogy county conducted field walkings before 
Balatonszárszó határában a középkori Szárszó község the investment-led archaeological excavations ín the 
egykori templomának helye pontosan ismert volt. A track of highway M7. The exact place of the church of 
környező földeken folytatott felszíni gyűjtések során the medieval Szárszó village was already known in the 
azonban csak néhány jellegtelen őskori kerámiatöredék fields of Balatonszárszó. The surface collections in the 
és kőpenge került elő, így j elentős őskori lelóbelyre az neighbouring fields resulted, however, only a few unin-
előzetes információk alapján nem lehetett számítani. formative prehistoric sherds and stone flakes, thus the 

Az MTA Régészeti Intézetének megelőző feltárásai preliminary data did not suggest the existence of a 
2000 őszén kezdődtek Belényesy Károly vezetésével. Az significant prehistoric settlement. 
ásatás célja a már említett ismereteknek megfelelően a The investment-led excavations of the Archaeological 
középkori templom környezetének feltárása volt. A kö- Institute of the HAS started in 2000 led by Károly Belé-
zépkori telepjelenségek és sírok mellett azonban több nyesy. The purpose of the excavation was the uncovery 
újkőkori gödör is előkerült, a dunántúli középső neoliti- of the environment of the medieval church according to 
kumra jellemző díszített kerámiával és állatplasztikával, the above-described circumstances. Beside the medieval 
továbbá egy zsugorított temetkezéssel. Nyilvánvalóvá settlement features and graves, however, a number of 
vált, hogy a lelóbelyen az őskori régészeti jelenségeket prehistoric pits were also uncovered. They contained the 
egy 40 és 100 cm között változó vastagságú vörösesbarna characteristic decorated ceramics, animal plastics and a 
erdőtalajréteg fedi. A megfigyelt rétegtani jelenségnek crouched burial of the Transdanubian Middle Neolithic. 
tudható be a felszíni leletek hiánya, de egyúttal ez a ta- It became evident that the prehistoric archaeological 
lajréteg védte meg az őskori telepjelenségeket a későbbi phenomena are covered with a reddish brown forest soil 
bolygatásoktól. ín a thickness of 40 to 100 cm. The observed sedimento-

A l<özépkori emlékek feltárása mellett 2001 tava=--logical setting explains the lack onmas on the surface 
szán nagy felületen kezdtük kutatni az újkőkori telepü- and this soil layer preserved the prehistoric settlement 
lést (2. kép) . Ez év november végéig 24 oszlopszerkeze- features from later disturbances. 

17 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

tes neolit épület maradványait tártuk fel . A házak 
szerkezete megegyezett a Közép-európai vonaldíszes 
kerámia számos lelónelyéró1 ismert házak szerkezetével. 
Az épületek belsejében három párhuzamos oszlopsor 
futott. Egyes házak feltárásakor két további cölöplyuk
sor nyomait is megfigyeltük, ez utóbbiak a házak 
hosszanti falait j elezték. A hosszanti falsíkok külső ol
dalán megtaláltuk a vonaldíszes kultúrkör házaira szin
tén általánosan j ellemző, a német terminológia által 
„Langsgrube"-nak nevezett árkokat. A kutatott terület 
déli határán feltártuk egy újkőkori árok részletét is, 
három bejárattal. Az árokban sajátos oszlopszerkezet 
nyomait figyeltük meg. 

A neolit település hulladékgödreibó1 16 további új
kőkori temetkezés került elő. A halottakat rendszerint 
a gödrök legfelső rétegében ledöngöléssel kialakított 
felszínre fektették, zsugorított testtartásban. Rétegtani 
helyzetük miatt a munkagépek több csontvázat is meg
sértettek. Egy csontvázat egy szokatlanul mély hulladék
gödör legalsó rétegében tártunk fel, a nyújtott testhely
zetű halottat minden bizonnyal bedobták a gödörbe. 
Kiemelkedő jelentőségű a két díszített kerámiaedénnyel 
és egy kőbaltával elhantolt férfi és a spondylus ékszerrel 
eltemetett gyermek sírja. 

A telep és a temetkezések emlékanyagában együtt 
fordultak elő a dunántúli vonaldíszes kerámia keszthelyi 
csoportjának és a zselizi kultúrának a kerámialeletei. 
Gyakoriak voltak a vörös festésű edénytöredékek. A 
zselizi típusú leletek között azonban nem volt általános 
a korábban megemlített polikróm (vörös-sárga) festett 
kerámia, noha találtunk néhány ilyen töredéket is . 1  Kü
lönleges díszítés a vonaldíszekbe berakott gyöngyköles 
magvak sora, amely korábban tévesen kagylóberakás
ként is szerepelt.2 A 2000-2001 években folytatott feltá
rásokról elsőként publikált jelentésünkben mellékeltük 
a lelónely térképét is, egy sajnálatos hiba folytán azon
ban írásunkban egy, az ásatás 2002. kora nyári állapotát 
tükröző térképváltozat jelent meg.3 

Az autópálya balatonszárszói csomópontjának tervei 
a feltárások ideje alatt jelentős változásokon mentek 
keresztül, ennek következtében az építkezések által ve
szélyeztetett terület nagysága a plató keleti részén jelen
tősen megnőtt. E módosítások tették szükségessé a ku
tatások folytatását 2002-ben. Célunk ekkor a középső 
neolit település veszélyeztetett részének teljes feltárása 
volt. A 2002. évi ásatási terület legnagyobb része a 2001 . 
évben kutatott felület és a plató keleti pereme között 
fekszik. Az ásatás folyamán késő őszig teljesen feltártuk 
az autópálya céljára kisajátított terület délkeleti részét, 
egy további kisebb felületet a plató nyugati peremén, 
valamint egy 25 m széles területsávot az építési terület 
északkeleti részén. 

1 BELÉNYESY 2003, 139. 
2 BELÉNYESY 2003, 139. 
3 BELÉNYESY-MARTON-ÜROSS 2002 
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Beside the excavation o f  the medieval finds, we 
started to investigate the Neolithic settlement on a large 
surface in the spring of 2001 (Fig. 2) . The remains of 
24 post-structure Neolithic buildings were uncovered 
until the end of November that year. The structure of 
the houses matched that of the houses described from 
countless sites of the Central-European Linear Pottery 
culture. Three parallel rows of posts ran within the 
houses. We observed the traces of two more posthole 
rows during the excavation of certain houses, which 
indicted the longitudinal walls of the houses. We found 
the trenches characteristic of the houses of the Linear 
Pottery entity, which the German terminology calls 
"Langsgrube", outside these longitudinal walls. On the 
southern border of the investigated territory we uncov
ered a fragment of a Neolithic ditch with three en
trances. The traces of a specific post structure were 
observed in the ditch. 

Sixteen more Neolithic burials were found in the 
refuse pits of the Neolithic settlement. The dead bodies 
were usually laid in a crouched position on a rammed 
surface in the uppermost layer of the pits. The machines 
damaged a number of skeletons because of this strati
graphical position. We found one of the skeletons in the 
lowermost layer of an unusually deep pit. The dead, lying 
in an extended position, was most probably thrown into 
the pit. A man buried with two decorated clay vessels and 
a stone axe and the grave of a child who was buried with 
Spondylus jewellery were the most prominent finds. 

The ceramic finds of the Keszthely group and the 
Zseliz culture of the Transdanubian Linear Pottery en
tity occurred together in the materials of the settlement 
and the burials. Vessel fragments with red painting were 
frequently found. The earlier mentioned polychromatic 
(red-and-yellow) painted ceramics was, however, not 
common in the Zseliz type material although its was 
represented by a few fragments.1 The row of pearl millet 
seeds inserted in the linear ornaments, which was mis
takenly described as a shell inlay, is a special ornamental 
solution.2 A map was attached to the first report on the 
excavations of 2000-2001, but due to a regrettably mis
take, the map in the publication was a version that re
flected the situation in the early summer of 2002.3 

The plans of the Balatonszárszó junction of the 
highway were significantly modified during the excava
tions, thus the territory endangered by the construction 
got significantly increased in the eastern part of the 
plateau. These modifications necessitated the continu
ation of the investigations in 2002. This time the purpose 
was the complete excavation of the endangered part of 
the Middle Neolithic settlement. The largest part of the 
excavation territory of 2002 was situated between the 

1 BELÉNYESY 2003, 139 
2 BELÉNYESY 2003, 139 
3 BELÉNYESY-MARTON-ÜROSS 2002 
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Munkánk során újabb 16 újkó'kori épület maradvá
nyait találtuk meg, így a leló11elyen feltárt neolit házak 
száma 40-re emelkedett. A házak túlnyomó többsége az 
épületnyomok alapján a 2001 -ben eló'került házakkal 
megegyezó' szerkezetű volt (3. kép) . Egy épület szerke
zete alapvetó'en különbözött az általánostól. A ház 
hosszanti falai mentén nem találtunk szabálytalan alakú 
árkokat, az épületet keleti, északi és nyugati oldalán 
összefüggó' alapárak határolta. 

Eló'kerültek az újkó'kori árok további részletei, egy, 
esetleg kettó' bejárattal. Feltártunk újabb 24 temetkezést 
is. Egy további, a korábbi mezó'gazdasági művelés és a 
felsó' humuszréteget eltávolító munkagépek által elpusz
tított sírt az emberi csontmaradványok alapján utólag 
sikerült azonosítanunk. A sírokban mellékletként egy 
esetben díszített kerámiaedény, továbbá csonteszközök 
és kovapengék fordultak eló'. A kerámia leletanyagban 
többségben voltak a dunántúli vonaldíszes kerámia 
keszthelyi csoportjának edénytöredékei, a zselizi kultúra 
jellemzó' díszítései jóval ritkábban fordultak eló', mint a 
2001-ben feltárt objektumok emlékanyagában. Az ásatás 
északkeleti részén feltárt terület hulladékgödreibó1 a 
dunántúli vonaldíszes kerámia korai fázisának kettó's 
kónikus, mélyen árkolt vonalakkal díszített kerámiaedé
nyei kerültek eló'. 

A dunántúli vonaldíszes kerámia idó'sebb fázisára 
keltezhetó' teleprészlet kutatása számos figyelemre mél
tó lelettel gazdagította az ásatást. A feltárások 2003-ban 
a korai periódus alaposabb megismerésének reményé
ben folytatódtak a leló11ely északkeleti részén. A hat 
hónapig tartó terepmunka során összesen 7 ó'skori épü
letet tártunk fel, melyek közül 5 ház a dunántúli vonal
díszes kerámia épülete volt. Két házat azok déli harma
dában patkószerű alapárak szegélyezett, ezek az épüle
tek minden bizonnyal a középsó' rézkori Balaton-Lasin
ja kultúra idején álltak a dombon. A Balaton-Lasinja 
kultúra nagyméretű objektumait egymástól nagy távol
ságban tártuk fel a két rézkori ház környezetében. Egy 
újkó'kori gödörben j ó  állapotú zsugorított csontvázat 
találtunk. A feltárás legészakibb részén az emlékanyag 
a dunántúli vonaldíszes kerámia korai fázisát képviselte, 
attól délre azonban a keszthelyi csoport leletei dominál
tak, de eló'fordultak kottafejes díszítés{í töredékek is . A 
pattintott kó'eszközök túlnyomó többsége a megeló'zó' 
évekhez hasonlóan bakonyi radiolaritból készült. 

Balatonszárszó, Kis-erdei-dűló' lelónelyen a négy 
éven át folytatott ásatások során összesen 116 826 m2 
területet tártunk fel (1. kép) . Az újkó'kori település rész
letének objektumai mintegy 10-11 ha nagyságú terüle
ten feküdtek, ezen a felületen a neolit telepjelenségeken 
kívül a Balaton-Lasinja kultúra objektumait, avar telep
jelenségeket és több középkori árkot is feltártunk. Keleti 
és nyugati irányban a plató pereméig kutattuk a leló11e
lyet, az ó'skori település határát azonban sem északi, sem 
déli irányban nem értük el. Összesen a dunánfüli vonal
díszes kerámia 45 oszlopszerkezetes épületének nyomait 
találtuk meg. A neolit falu 39 épülete összefüggó' telepü-

19  

territory investigated in  2001 and the eastern edge of  
the plateau. The south-eastern part of  the territory 
expropriated for the construction of the highway was 
entirely unearthed until late autumn together with a 
smaller territory on the western edge of the plateau and 
a 25 m wide zone in the north-eastern part of the con
struction site. 

We found the remains of 16 more Neolithic build
ings, thus the number of the unearthed Neolithic 
houses grew to 40 at the site. The overwhelming major
i ty of the houses had the same structure as the ones 
uncovered in 2001 according to the unearthed traces 
(Fig. 3). The structure of one of the buildings was basi
cally different from the common one. We could not find 
irregular trenches along the longitudinal walls of the 
house, instead a coherent foundation trench bordered 
it in the east, the north and the west. 

Further details of the Neolithic ditch were found 
with one, perhaps two entrances. We uncovered 24 more 
burials as well. Another burial, which had been de
stroyed by cultivation and the machines that removed 
the uppermost humus layer, was identified from the 
human bone remains. The grave furniture included an 
ornamented clay vessel in one case and bone tools and 
silex blades. The sherds of the Keszthely group of the 
Transdanubian Linear Pottery culture dominated in the 
ceramic material, while the ornaments characteristic of 
the Zseliz culture were much less frequent than in the 
features unearthed in 2001 . Double biconical vessels 
decorated with deeply grooved lines characteristic of 
the early phase of the Transdanubian Linear Pottery 
culture were uncovered in the refuse pits unearthed in 
the north-eastern part of the excavated territory. 

The investigation of the settlement fragment dated 
from the older phase of the Transdanubian Linear Pot
tery culture enriched the excavation with numerous 
remarkable finds. ln 2003, the excavations were conti
nued in the north-eastern part of the site in the hope of 
a more thorough recognition of the early period. Alto
gether 7 prehistoric buildings were uncovered during 
the six months ofthe excavations, five ofwhich belonged 
to the Transdanubian Linear Pottery culture. Two hous
es were bordered by a horseshoe-shaped foundation 
ditch in their southern third. These buildings most prob
ably stood on the hill at the time of the Middle Copper 
Age Balaton-Lasinja culture. The large features of the 
Balaton-Lasinja culture were uncovered at a large dis
tance from each other in the surroundings of the two 
Copper Age houses. A well-preserved crouched skeleton 
was found in a Neolithic pit. The finds represented the 
early phase of the Transdanubian Linear Pottery culture 
in the northernmost part of the excavation. Nevertheless, 
south of it the finds of the Keszthely group dominated, 
although fragments with note-head ornaments also oc
curred. The overwhelming majority of the flaked stone 
tools were prepared from radiolarite from the Bakony 
just as the ones uncovered in the previous years. 
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lésterületet alkotott, soros elrendezésű házcsoportokkal. 
További 6 ház ezektó1 északra, egymástól nagy távolság
ban helyezkedett el: 3 épület a feltárt felület északkeleti 
részén, a dunántúli vonaldíszes kerámia korai fázisát 
reprezentáló objektumok környezetében, 3 ház - közöt
tük az alapárkos neolit épület - pedig az északkeleti 
csoport és a nagy déli településterület között. A házak 
hossza 7 és 25 m, szélességük 6 és 7,5 m között változott. 
Az épületek szélessége természetesen csak azokban az 
esetekben volt mérhető, ahol a külső, a házfalakat képező 
oszlopsorok nyomait is megtaláltuk. Egyes korábbi jelen
tésekben a házak szélességeként 8-10 m illetve 8-12 m 
közötti érték szerepel, ez azonban a házakat kísérő 
hosszanti árkok távolságát jelenti.4 A házak tájolása egy 
kivétellel ÉÉNy-DDK-i volt. Az általánostól eltérő tájo
lású ház a plató keleti szélén a földrajzi képződmény 
pereméhez igazodott. A balatonszárszói ásatásokat 
megelőzően csak Mosonszentmiklós, Egyéni földek lelő
helyen került elő olyan, a dunántúli vonaldíszes kerámia 
időszakában létezett település, ahol a településszerkezet 
is tanulmányozható volt. Mosonszentmiklóson 20 épüle
tet sikerült feltárni.5 A Dunántúllal közvetlenül határos 
területeken a szlovákiai Párkányból (Stúrovo)6 és Pozso
nysárfőró1 (Blatné)7, továbbá az ausztriai Sopronnyékró1 
(Neckenmarkt)8 és Brunn am Gebirge9 leló11elyró1 ismer
jük nagyobb számban a vonaldíszes kultúrkör házait. 

Balatonszárszón a neolit sáncároknak közel 160 m 
hosszú szakaszát tudtuk feltárni (4. kép) . Az árkot - mely 
korábbi jelentésünkben pontatlanul „sánc" meghatáro
zással is szerepelt10 - az ásatási területen négy teljes 
egészében feltárt bejárat szakította meg. Egy további 
bejáratnak csak a keleti oldala esett a kutatott felületre, 
de amennyiben az árok szerkezetében ezen a ponton 
nem következett be lényegi változás, úgy itt is a fent 
említettekhez hasonló bejárattal számolhatunk. Az árok 
alakja a feltárt részletek alapján ovális lehetett, az árkon 
belül fekvő területnek azonban csak elenyésző részét 
tudtuk megfigyelni. Hasonló, a dunántúli vonaldíszes 
kerámiához köthető árok részlete ismert a magyarorszá
gi Becsehelyró111, a szomszédos Ausztriában pedig As
parn an der Zaya 12 leló11elyen tárták fel a vonaldíszes 
kultúrkör nagyméretű árkát. 

Az újkőkori településen 43 neolit temetkezést talál
tunk, melyek véletlenszerűen helyezkedtek el a házak 
közötti objektumokban (5. kép) . Egyes halottak az épü
letektó1 távolabb található hulladékgödrökben feküdtek. 
A településtó1 elkülönült esetleges temetőnek nem buk
kantunk a nyomára. 

4 BELÉNYESY-MARTON-ÜROSS 2002, 9; BELÉNYESY 2003, 139. 
5 EGRY 2003 
6 PAVÚK 1994 
7 PAVÚK 1980 
8 LENNE1s-LÜNING 2001 
9 STADLER 1999 
10 ÜROSS 2004 
11 KAucz 1983-84, 272-273, Taf. 2. 
1 2  WINDL 1990 
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A territory of 116 826 m2 was unearthed at the 
Balatonszárszó, Kis-erdei-dlílő site during the four years 
of the excavations (Fig. 1) . The features of the Neo
lithic settlement fragment occupied a territory of about 
10-11 ha. On the same surface the features of the Bala
ton-Lasinja culture, Avar settlement pheno111ena and a 
number of medieval trenches were uncovered beside 
the Neolithic settle111ent pheno111ena. The site was in
vestigated in an east-west direction to the edges of the 
plateau. The borders of the prehistoric settle111ent, 
however, were not reached either in the north or in the 
south. The traces of 45 post-structure buildings of the 
Transdanubian Linear Pottery culture were found. The 
39 buildings of the Neolithic village co111pose a coherent 
settlement surface with groups of houses arranged in 
rows. Six more houses were situated north of the111 at a 
great distance fro111 each other: three buildings were 
found in the north-eastern part of the unearthed terri
tory in the environs of features representing the early 
phase of the Transdanubian Linear Pottery culture. 
Three houses, a111ong them the Neolithic building with 
the foundation trench, were faund between the north
eastern group and the large southern settle111ent area. 
The length of the houses ranged between 7 111 and 25 
m, the width between 6 m and 7.5 m. The width of the 
buildings could only be measured where the traces of 
the exterior post rows that indicated the walls of the 
houses were faund. ln some of the farmer reports 8-10 
m and 8-12 111 were mentioned as the width of the 
houses. This 111easurement, however, indicates the dis
tances between the longitudinal trenches running along 
the houses.4 All the houses except one had a NNW-SSE 
orientation. The house of a different orientation stood 
on the eastern edge of the plateau and it was adjusted 
to the edge of the geographical farmation. Until the 
excavation of the Balatonszárszó site, the only settle
ment fro111 the Transdanubian Linear Pottery culture 
where the settlement structure could be studied was 
uncovered at Mosonszentmiklós, Egyéni földek. At 
Mosonszentmiklós 20 building were uncovered.5 Larger 
numbers of houses are known from the Linear Pottery 
entity from the territory neighbouring Transdanubia 
from Stúrovo (Párkány)6 and Blatné (Pozsonysárfő)7 in 
Slovakia, and fro111 Neckenmarkt (Sopronnyék)8 and 
Brunn am Gebirge9 in Austria. 

An about 160 111 long stretch of the Neolithic ditch 
was unearthed at Balatonszárszó (Fig. 4) . The ditch, 
which was incorrectly described as a trench and a ram
part in a farmer report10 was interrupted by faur en-

4 BELÉNYESY-MARTON-ÜROSS 2002, 9; BELÉNYESY 2003, 139 
5 EGRY 2003 
6 PAVÚK 1994 
7 PAVÚK 1980 
8 LENNE1s-LÜNING 2001 
9 STADLER 1999 
10 ÜROSS 2004 
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A Kis-erdei-dűlóben feltárt újkó'kori település régé
szeti jelenségeinek és leletanyagának részletes elemzése 
nyomán kivételesen összetett kép vázolható fel egy du
nántúli középsó' neolit faluközösség életéró1. A balaton
szárszói ásatásokat 2000-2001-ben Belényesy Károly, 
2002. és 2003. években Oross Krisztián vezette, az újkó'
kori feltárások irányításában hosszabb-rövidebb ideig 
Fábián Szilvia, Horváth Tünde, Marton Tibor, Osztás 
Anett és Sófalvi András régészek vettek részt, továbbá 
Löffler Zsuzsanna régészhallgató segítségére támaszkod
hattunk. A geodéziai munkákat Viemann Zsolt földméró' 
mérnök vezette. Szabó Zoltán technikus minden évben 
j elen volt a lelónelyen folyó munkálatok során. 
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tirely unearthed entrances in the excavation territory. 
Only the eastern side of a fifth entrance fell within the 
investigated surface. If the structure of the ditch was 
not significantly changed at this point, this entrance was 
the same as the other four ones. The bottom of the ditch 
must have been oval according to the unearthed sections 
but only a very small part of the area inside the ditch 
could be observed. A similar ditch fragment, also from 
the Transdanubian Linear Pottery culture, is known in 
Hungary from Becsehely,11 while a large ditch of the 
Linear Pottery entity was unearthed at the Asparn an 
der Zaya12 site in Austria. 

Forty-three Neolithic burials were found in the 
Neolithic settlement, which were randomly distributed 
in the features between the houses (Fig. 5) . Some dead 
bodies lay in refuse pits farther from the buildings. We 
could find no trace of a cemetery separated from the 
settlement. 

An exceptionally complex picture can be drawn of 
the life of a Transdanubian Neolithic rural community 
from the detailed analysis of the archaeological phe
nomena and fin ds of the Neolithic settlement uncovered 
at Kis-erdei-dűló'. The excavations at Balatonszárszó 
were led by Károly Belényesy in 2000 and 2001 and by 
Krisztián Oross in 2002 and 2003. Szilvia Fábián, Tünde 
Horváth, Tibor Marton, Anett Osztás and András Só
falvi archaeologists took part in the direction of the 
Neolithic excavations far shorter or longer periods and 
we could rely on Zsuzsanna Löffler archaeology stu
dent's help. Zsolt Viemann geodetic engineer was re
sponsible of the geodetic surveys. Zoltán Szabó techni
cian was present at the excavations every year. 

11 KAucz 1983-84, 272-273, Taf. 2. 
12  WINDL 1990 
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2.  kép: Légi felvétel az ásatásról 2001 nyarán 

Fig. 2 :  Aerial photo of the excavation in the summer of 2001 

3. kép A 2 8 .  számú újkőkori épület 

Fig. 3 Neolith ic bui lding no. 28 
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Li. kép A neolit sáncárok részlete 

Fig. Li :  Detail of the Neolithic trench 

5. kép: A B-3 571  gödörben megtalá l t  három újkőkori temetkezés (5-773,  5-77Li ,  5-775 )  

Fig. 5 :  Three Neolithic burials (5-773 ,  5-77Li ,  5-775)  found in  pit no. B-3 5 71 
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Horváth László András - Remé nyi László 
- Tóth Anikó 

Régészeti kutatások az MO autóút 
bővítése kapcsán 1 

Biatorbágy, Hosszúrétek (MO PM 016. 
lelónely) 

A leló11ely Biatorbágy határában, a Hosszúréti-patak 
egyik oldalága mellett emelkedő lankás domboldalon 
fekszik (1 . kép) . 2  A területen az autópálya építését 
megelőzően 1991-ben Endrődi Anna és Vadász Éva vé
geztek megelőző feltárást, ennek során viszonylag na
gyobb területen rendkívül szórtan kerültek elő kora 
bronzkori (makói kultúra) , illetve kora vaskori (HC) 
gödrök.3 

Az autópálya bővítését megelőző feltárásunk terüle
tét az 1991-ben feltárt területtó1 délre jelöltük ki, közvet
lenül a Hosszúréti-patak egyik oldalágát képező kis, 
nyugat feló1 érkező patak partján. 

A feltárás során kiderült, hogy az egykori őskori 
felszín erőteljesen a patak felé lejt, ezt jól jelzi, hogy míg 
a patak mellett az őskori kultúrréteg, és az ezt fedő hu
muszréteg vastagsága elérte a 3 métert, addig a pataktól 
távolodva, a dombtetőn, a sárga altalajra már csak kb. 
50 cm vastag humuszréteg települt. 

A patak irányába dél felé és a Törökbálinti-tó felé 
keleti irányba lejtő dombhát déli részén, az újkőkori 
vonaldíszes kerámia kultúrájának egyrétegű településé
nek részletét tártuk fel .  A leletek és objektumok koncent
rációja a patak mentén egy kb. 80 méteres sávban volt 
a legnagyobb, a lelónely intenzitása észak felé erősen 
csökkent, a feltárás északi határánál már csak szórványo
san kerültek elő újkőkori objektumok, azaz a neolit tele
pülés a patak mentén húzódott K-NY-i irányban a lankás 
domb déli oldalán. 

Az eló'került objektumok többsége szabálytalan ala
kú agyagkitermelő- és hulladékgödör volt. Ezeken kívül 
öt szabadtéri tűzhely (3. kép 3.), néhány nagyobb éle
lemtároló gödör (3. kép 1 -2.) nagy mennyiségű gabona
maradvánnyal, és egy mély, a patakkal párhuzamosan 
futó árok is eló'került (2. kép 1 -2.) . Ez utóbbiban a meg
figyelt szögletes faszenes-hamus foltok valamilyen fa
konstrukcióra (esetleg hídra) utalnak (2. kép 3-5.). A 
telepen, bár több helyen megfigyeltünk sorokba rende
ződő cölöplyukakat, ezekbó1 nem lehetett a vonaldíszes 

Az MO autóút M 1 -M 5  közötti szakaszának 2003-as feltárásából 
négy lelőhely régészeti kutatását ismerteti ez a beszámoló. 
Biatorbágy-Hosszúrétek, Biatorbágy-Tyúkberek és Törökbálint
Kukoricadűlő őskori eredményeit Reményi L. foglalta össze. 
Reményi L. és Tóth A. ismerteti Biatorbágy-Hosszúrétek avar 
temetőrészletét. Horváth L. A. pedig Törökbá1int-Dulácska 
további kutatásáról számol be. 

2 REMÉNYI-TÓTH 2004 
3 BTM Adattár: 1681-92, 1682-92. 
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László András Horváth - László  Reményi 
- Anikó Tóth 

Archaeological excavations 
preceding the widening of highway 
M01 

Biatorbágy, Hosszúrétek (site MO PM 016) 
The site can be found on a mild hillside at a side-branch 
of Hosszúréti Stream at Biatorbágy (Fig. 1) . 2  Anna End
rődi and Éva Vadász conducted excavations preceding 
the construction of the highway in 1991.  They found 
Early Bronze Age (Makó culture) and Early Iron Age 
(HC) pits scattered on a relatively large territory.3 

The territory of the present excavation preceding 
the widening of the highway lies south of the excavation 
area of 1991 on the bank of a small stream, a side-branch 
of the Hosszúréti stream, which arrives from the west. 

The excavation revealed that the prehistoric floor 
level had strongly sloped toward the stream, which was 
proved by the fact that the thickness of the prehistoric 
culture-bearing layer and the overlying humus layer was 
3 m at the stream, while only an approximately 50 cm 
thick humus layer was deposited on the yellow subsoil 
on the hilltop farther from the stream. 

The fragment of a single-layer settlement of the 
Neolithic Linear Pottery culture was uncovered in the 
southern part of the hillside, which sloped southward 
toward the stream and eastward toward the Török
bálinti lake. The finds and the features showed the 
densest concentration in a zone measuring about 80 m 
along the stream. The intensity of the site abruptly 
decreased northwards and only scattered Neolithic 
features appeared at the northern border of the excava
tion territory. It means that the Neolithic settlement 
extended in an E-W direction along the stream on the 
southern side of the mild hillside. 

The majority of the uncovered features were ir
regular clay and refuse pits. Besides we unearthed five 
outdoor hearths (Fig. 3. 3), a few larger storage pits (Fig. 
3. 1 -2) with a large quantity of cereals and a deep trench, 
which ran parallel to the stream (Fig. 2. 1 -2) . The an
gular spots of charcoal and ash observed in the latter 
feature imply some kind of a wooden construction 
(perhaps a bridge) (Fig. 2. 3-5). We observed postholes 
arranged in rows in the settlement, yet they were not 

The present report describes the archaeological investigations 
of four sites uncovered on highway MO in 2003 in the stretch 
between Ml and MS. !. Reményi summed up the prehistoric re
sults of sites Biatorbágy-Hosszúrétek, Biatorbágy-Tyúkberek and 
Törökbálint-Kukoricad(ílő. L. Reményi and A. Tóth described the 
Avar cemetery fragment af Biatorbágy=tfüsSzurétek, -while L. A. 
Horváth reported about the excavation of Törökbálint-Dulácska. 

2 REMÉNYI-TÓTH 2004 
3 BTM Archives: 1681-92, 1682-92 
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kultúra ismert cölöpszerkezetes lakóházait rekonstruál
ni. Előkerült azonban két négyszögletes alaprajzú, pad
kás gödör középen és a padkán cölöplyukakkal, ezek 
alján az agyag keményre tömörödött (4. kép) . A két ob
jektumot feltehetően félig földbe mélyített, cölöpszerke
zetes épületként rekonstruálhatjuk, hasonló félig földbe 
mélyített építmény nemrégiben a középső rézkor idősza
kából vált ismertté.1 

A település déli oldalán (a patak partján) egy vastag, 
nagy mennyiségű kerámiával kevert paticsréteg alatt 
nagyobb mennyiségű festett kerámia és állatcsont között 
egy emberi koponya darabjait találtuk meg (3. kép 4.). 
A telep másik szélén egy ovális, hengeres falú gödörben 
egy oldalára fektetett, erősen hiányos emberi vázat ta
láltunk, koponyája alatt őrlőkővel (3. kép 5) . A telep 
középső részén egy nagyobb, hengeres falú gödör alján 
három ép edényt találtunk, ezek egyike peremével lefe
lé fordítva állt (5. kép 1 .) .  A három edényen (5. kép 2-4.) 
kívül a gödörbó1 más lelet nem került elő, az objektumot 
- elsősorban a szájjal lefelé fordított edény miatt - kul
tuszgödörként interpretálhatjuk. 

A telepen eló'került leletanyagban a vonaldíszes 
kerámia korai időszakának emlékanyaga is megtalálható, 
így erre az időszakra datálhatók a kultuszgödör edényei 
is. A leletanyag túlnyomó része azonban a kottafejes és 
a zselízi időszakra datálható. Ez utóbbi időszakba sorol
ható a lelóbelyen eló'került két festett arcosedény-töre
dék is (6. kép 5.) . Az edénytípus a zselízi kultúra terüle
tén széles körben elterjedt,5 így lelóbelyünk közvetlen 
közelében fekvő leló11elyeken (Biatorbágy, Tyúkberek; 
Törökbálint, Dulácska) több változata is előkerült.6 

A lelóbelyen nagy mennyiségű, változatos formájú 
kőeszköz került elő (6. leép 8-12.), külön érdekesség a 
fúrás közben eltört félkész kó'balta (6. kép 1 1.) . 

A területen a Kr. e. 3. évezred középső harmadában 
a makói kultúra népessége létesített a kultúrára jellem
ző7 erősen szórt szerkezetű települést: viszonylag nagy 
területen néhány hengeres falú hulladékgödör jelezte 
ezt a kronológiai horizontot. A bemutatott fazék (6. kép 
13.) a kultúra kedvelt tárgytípusa.8 A kora bronzkori 
telep az 1991-es feltárások tanúsága szerint észak felé 
folytatódott, de a telep ebben az irányban sem volt in
tenzívebb. Ugyancsak a korábban eló'került kora vaskori 
teleprészlethez kapcsolható az ásatás során előkerült 
egyetlen kora vaskori gödör. 

A leló11elyet egymást meró1egesen keresztező árkok 
osztják több részre, több helyen megfigyelhető volt, hogy 
az árkot kőrakások kísérik. Az árkok betöltésébó1 néhány 
tegulatöredék és egy római kori kerámiatöredék került elő. 
Az árokrendszer valószínűleg a leló11ely közelében koráb
ban feltárt római kori villával hozható kapcsolatba. 

4 P. BARNA 2003, 3· kép. 
5 KUZMA 1990-;t(ALICZ 1998, 22-23. 
6 VIRÁG 1998 
7 CSÁNYI 1996, SzATHMÁIU 1998-99 
8 KAucz 1984, Taf. XXII. 

sufficient for the reconstruction of the post-structure 
house type described from the Linear Pottery culture. 
At the same time, we found two square-shaped pits with 
benches and postholes in the benches, where the clay 
was rammed hard on the bottom (Fig. 4) . The two fea
tures can probably be interpreted as semi-subterranean 
post-structure buildings. A similar semi-subterranean 
building was recently published from the Middle Copper 
Age.1 

We found the fragments of the human skull among 
a larger number of painted pottery and animal bones 
under a thick daub layer mixed with a large number of 
ceramics on the southern side of the site (on the bank 
of the stream) (Fig. 3. 4) . A highly incomplete human 
skeleton with a quern placed under the skull lay on the 
side in an oval pit of cylindrical walls at the other end 
of the settlement. (Fig. 3. 5) . Three intact vessels stood 
on the bottom of a larger pit of cylindrical walls in the 
central part of the settlement. One of the vessels stood 
with the rim turned down (Fig. 5. 1) .  No other finds 
than the three vessels (Fig. 5. 2-4) were recovered from 
the pit. The feature can be interpreted as a cultic pit 
especially because of the vessel placed into the pit with 
the rim turned downward. 

The find material recovered from the settlement 
contained the remains of the early phase of the Linear 
Pottery culture as well and the vessels of the cultic pit 
can be dated from the same period. The majori ty of the 
finds, however, came from the Note-head and Zseliz 
periods. The two fragments of painted face-pots found 
in the settlement can be affiliated to the latter period 
(Fig. 6. 5) . The vessel type was widely spread in the 
territory of the Zseliz culture,5 and several versions were 
found at the nearby sites as well (Biatorbágy, Tyúk
berek; Törökbálint, Dulácska)6 

A large number of stone tools of di verse shapes were 
uncovered at the site (Fig. 6. 8-12) .  The most interesting 
item is a half-finished stone axe, which broke during 
boring (Fig. 6. 1 1) .  

The people of  the Makó culture established a scat
tered settlement characteristic of the culture7 in the area 
in the middle third of the 3'd millennium BC. A few pits 
of cylindrical walls indicated this chronological horizon 
in a relatively large territory. The illustrated pot (Fig. 6 .  
13)  i s  a common vessel type of  the culture.8 According 
to the experiences of the 1991 excavations, the Early 
Bronze Age settlement continued toward north, al
though it was not more intensive in this direction either. 
The only Iron Age pit uncovered during the excavation 
can be associated with the formerly discovered Early 
Iron Age settlement fragment. 

4 P. BARNA 2003, fig. 3 
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5 KuzMA 1990, KAucz 1998, 22-23 
6 VIRÁG 1998 
7 CSÁNYI 1996, SZATHMÁRI 1998-99 
8 KAucz 1984, Taf. XXII 
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Az egyik, árkok által határolt téglalap alakú terüle
ten 64 avar sír került elő. (Tehát az avar korban feltéte
lezhetően még látszott az árokrendszer nyoma.) A teme
tőrészlet három oldalról lezártnak tekinthető, újabb sí
rok előkerülésére a kisajátítási határon kívül, D K-i 
irányban lehet számítani. 

A temető feltárt része 9 DDNy-ÉÉK irányú, rövid, 
4-7 síros sorból áll. A sírok tájolása ÉNy-DK volt. 

A biztosan meghatározható korú és nemű vázak 
közül 15 férfi, 25 nő és 21 gyermek volt.9 

A sírgödrök foltjai jól láthatóak voltak, két egészen 
kis gyermek, valamint két felnőtt sírjának kivételével, 
ezek mind az altalaj fölött, a humuszban kerültek elő. 
A sírgödrök formája, néhány szabálytalan oválist kivéve, 
lekerekített sarkú téglalap volt, több esetben az egyik 
vagy mindkét hosszabb oldalon keskeny padkával. 

A 41.  sír esetében (mely a legnagyobb méretű, és 
legmélyebb is volt egyben) a rövidebb oldalak meg
hosszabbításában keskeny bevágások mutatkoztak, talán 
a mérete miatt veszélyessé vált gödör kitámasztására 
szolgáló deszkakeret beillesztéséhez. 

A sírgödrök nagy részénél megfigyelhető volt a ko
porsóra vagy saroglyára utaló, a gödör két végében, né
hány esetben pedig a négy sarokban ásott kisebb mélye
dés; famaradványt, szöget azonban nem sikerült megfi
gyelni. 

Kettős sírt egy esetben észleltünk: a késő avar korhoz 
tartozó 17. sírban egy bronz övkészlettel eltemetett, 
bolygatott, 40-46 éves férfi bal lába mellett, fordított 
tájolással egy 4-5 éves gyermek feküdt. 

A csontvázak háton, nyújtott helyzetben feküdtek, 
a karok általában a test mellett nyújtva helyezkedtek el, 
néhány esetben az egyik kézfej a medencére hajlítva, a 
64. sír esetében pedig a medencére hajtott jobb kézen 
átfektették a könyökben erősen meghajlított bal kezet. 
A lábak szintén nyújtva voltak, egy-két esetben térdben 
kissé felhúzva, egy sírnál pedig a bokákat egymásra he
lyezték (hasonló: Fehérvári út 149-155. 17. sír10) . Patoló
giás elváltozást figyeltünk meg a 7. sírban fekvő 50-59 
éves férfi esetében: a jobb lábszár egy törés után elcsúsz
va, rosszul forrt össze. 

A 8.  századi sírok nagy része - elsősorban a felnőtt 
férfiaké - korabeli sírrablók által bolygatott. A sírfolto
kon jól látszó elszíneződés jelezte a rablógödröket, a sí
roknak célirányosan a felső részére ástak rá, a lábak ál
talában sértetlenül maradtak. Néhány esetben előfor
dult, hogy a rablott sírba a koponya nem került vissza. 

A 64. sírban eltemetett idősebb nő egyetlen mellék
lete egy, a mellkas jobb oldala alatt előkerült kés volt, 
mely valószínűleg babonás okból került erre a rendelle
nes helyre. Sírobulus adására egyetlen példánk van: a 
41. sírban a szájban arany pénzutánzat került elő. 

9 A sírok antropológiai vizsgálatát Köhler Kitti végezte. 
10 NAGY 1998, 83-84. 
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Trenches intersecting each other at a right angle 
divide the site into several parts. Stone heaps could be 
observed at a number of places along the trenches. A 
few tegula fragments and a sherd from the Roman pe
riod were found in the filling of the trenches. The trench 
system probably belonged to the Roman villa that had 
earlier been unearthed. 

Sixty-four Avar graves were found in one of the 
oblong-shaped territories enclosed by the trenches. (It 
means that the traces of the trench system must have 
been visible in the Avar period.) The borders of the 
cemetery fragment were found on three sides. Further 
graves can, however, be expected in a south-easterly 
direction outside the expropriated territory. 

The uncovered part of the cemetery contained 9 
SSW-NNE directed short rows of 4-7 graves. The graves 
had a NW-SE orientation. 

From the skeletons of which the age and the sex 
could certainly be determined 15 belonged to males, 25 
to females and 21 to children.9 

The discolourations of the graves were clearly vi
sible except for the graves of two very young children 
and two adults. These latter ones lay in the humus above 
the subsoil. The shafts were oblong-shaped with round
ed corners a part from a few irregular oval ones. Many 
of them had a narrow bench on one, sometimes on both 
lateral sides. 

In grave no. 41 (which was the largest and also the 
deepest) , narrow grooves appeared in the elongation of 
the shorter sides. Perhaps the plank frame that buttressed 
the pit, which became dangerous because of its size, was 
fit into these grooves. Smaller depressions dug at the two 
ends or, in a few cases, in the four corners of the pit could 
be observed in the majority of the graves. They were 
probably caused by the coffin or a two-man tray although 
neither wood remains nor nails were observed. 

There was only a single double grave: grave no. 17 
of the la te Avar period contained the disturbed body of 
a 40-46 year-old male buried with a bronze belt set and 
a 4-5 year-old child buried at the left leg of the man in 
a reverse orientation. 

The skeletons lay extended on the back. The arms 
were usually extended along the body. In a few cases, one 
of the hands was bent on the pelvis, while in grave no. 
64, the left arm was strongly bent at the elbow and placed 
across the right hand on the pelvis. The legs were also 
extended. In a few cases they were slightly bent at the 
knees. In one of the graves the ankles were crossed (a 
similar phenomenon: 149-155 Fehérvári Road, grave no. 
1710) . A pathologic deformity was observed on the 50-59 
year-old male in grave no. 7: the bones of the broken right 
leg were dislocated and they fused abnormally. 

9 Kitti Köhler made the anthropological analysis of the graves. 
10 NAGY 1998, 83-84 
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Ételmelléklet adása igen gyakorinak számít teme
tőnkben, mindkét korszakban előfordult. 28 sírban talál
tunk állatcsontot (9 férfi, 13 nő és 6 gyermek mellett) 
- legtöbbször a láb mellett, keresztben rajta, vagy a sír 
végében, néhány esetben pedig több részletben elhelyez
ve a sírban. 6 sírban volt edény (csak nők és gyermekek 
mellett) - szintén a láb mellett vagy a sír végében, egy 
esetben a gyermek testén, valamint egy gyermeksírban 
tojás a medencén. 

Lócsontok egyetlen sírban sem voltak, lószerszám 
maradványa (rossz megtartású kengyel töredékei) került 
elő az 59 .  sírban fekvő nő mellett, a sír végében. 

A 7. század utolsó harmadára datálható férfisírokból 
P-fülű szablyák, csontmerevítős reflexíjak, nyílhegyek, 
tegezmaradványok, préselt bronz övveretek, arany fül
bevalók kerültek elő. A női sírok mellékletei karperecek, 
gyöngyök, fülbevalók, orsógombok voltak. 

A késő avar kori férfisírokban fegyverövek öntött 
griffes-indás bronzvereteit, szíjvégeit, propellervereteit, 
reflexíjak csontmerevítőit, késeket, fülbevalókat talál
tunk, míg a női és a gyermeksírokban karperecek, gyön
gyök, edények fordultak elő. 

A feldolgozás pillanatnyi állapota és a leletanyag 
restaurálási foka a két kronológiai horizont egy-egy sír
jának ismertetését teszi lehetővé. 

A 35.  sír (7. !?ép 1.) formája lekerekített sarkú tégla
lap volt, a déli hosszanti oldalon keskeny padkával. A 
sír két vége lemélyített volt, tájolása NyÉNy-KDK. A 
sírban egy 13-16 éves fiú feküdt háton, nyújtott helyzet
ben. Feje jobbra és enyhén előre billent. Karjai a test 
mellett nyújtva, lábai nyújtva helyezkedtek el. 

Mellél?letel?: 1. Arany fülbevaló a bal csecsnyúlvány 
alatt. 2. Bronz szíjvég a bal könyök mellett, belül. 3. Vas
csat a medencecsont közepén. 4. Három összerozsdált 
nyílhegy a jobb medencelapát és az alkarcsont között. 5. 
Tegez szájperemlemez a jobb kézfej mellett, belül. 6. Vas
l?és a nyílhegyek alatt. 7. Szablya a bal combcsonton és 
medencelapáton. 8. P-alakú bronz szablyafüggesztő. 9.  
Bronzveret a vaskés felső végénél. 10. Íj marlwlatcsontpár 
a szablya alsó végén. 11 .  Íjvégcsont a bal lábszár alsó vé
gén. 12 . Vastöredél? a combcsontok alsó harmada között. 
13 .  P-alakú bronz szablyafüggesztő az íjcsontok alatt. 14. 
Öt préselt, korong alakú veret a sírföldbó1. 15. A fülbeva
ló párja az alsó állkapocs jobb oldala alatt. 16. Bronztöre
dél? a bordák alatt. 

Az arany fülbevaló (8. !?ép 3.) csüngőrésze a karikán 
belül egy kisebb gömb, a karikán kívül pedig három, az 
előzővel megegyező méretű gömböcske, melyeket egy 
nagyobb gömb zár le. Egy szintén férfisírból származó, 
aranyból készült, egyszerffbb típusú (felső gömb nélküli) 
fülbevaló került elő Bp. XVII. Ároktő u. 130. lelónely 1 .  
sírjában,11 illetve a dunapentelei 7 .  sírban.12 

1 1  NAGY 1998, Taf. 168. 
12 GARAM 1994-1995, 2. t. 1. 
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Contemporary grave robbers violated most of the 
graves from the 8111 century, especially those of the adult 
males. A clearly visible discolouration indicated the pits 
dug by the grave robbers. They aimed at the upper parts 
of the graves, the legs were usually not disturbed. In a 
few cases the skull was not put back into the grave after 
the violation. 

The only grave furniture of the older woman in grave 
no. 64 was a knife recovered from under the right side of 
the chest, which was put to this irregular place probably 
because of some superstitious reason. Funeral obulus 
occurred only in a single case: the copy of a gold coin was 
found in the mouth of the dead in grave no. 41. 

Food offering was often placed beside the <lead in 
both phases. We found animal bones in 28 graves (at 9 
males, 13 females and 6 infants) usually at the feet, 
across the legs or at the end of the grave. In a few cases 
they were placed in the graves in separate parts. Six 
graves contained vessels (only those of women and 
children) . They were also placed at the feet or at the 
end of the graves. In a single case the vessel was on the 
body of a child. In another case an egg was put on the 
pelvis of a child. 

There were no horse bones in the graves. The re
mains of a harness (the poorly preserved fragments of 
a stirrup) were found at the end of grave no. 59 of a 
woman. 

P-looped sabres, composite bows with bone stiffen
ing plaques, arrowheads, remains of quivers, pressed 
bronze belt mounts and gold earrings were recovered 
from the graves of men dated from the last third of the 
71h century. The graves of women contained bracelets, 
beads, earrings and spindle whorls. 

We found cast bronze mounts and strap-ends of 
griffin-and-tendril ornaments, propeller mounts of 
weapon belts, the bone stiffening plaques of composite 
bows, knives and earrings in the graves of the men of 
the late Avar period, while the graves of the women 
yielded bracelets, beads and vessels. 

The present state of analysis and restoration of the 
finds affords us to describe each a grave from the two 
chronological horizons. 

Grave no. 35 (Fig. 7. 1) was oblong-shaped with 
rounded corners. It had a narrow bench on the southern 
longer side. The two ends of the grave were deepened. 
Its orientation was WNW-ESE. A 13-16 year-old boy lay 
in the grave extended on the back. The head slightly 
tilted to the right and to the front. The arms were ex
tended along the body, the legs were also extended. 

Grave furniture: 1. A gold earring under the left 
mastoid. 2. A bronze strap-end inside the left elbow. 3.  
An iron bucl?le in the middle of the pelvis. 4. Three ar
rowheads rusted together between the right pelvis and 
the lower arm. 5. A plaque from the brim of the mouth of 
a quiver inside the right hand. 6. An iron l?nife under the 
arrowheads. 7. A sabre on the left thighbone and the 
pelvis. 8. A P-shaped bronze suspension ring of the sabre. 
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A díszítetlen, lemezes bronz szíjvég (7. kép 5.) ívelt 
vége enyhén kiszélesedik. Ez a típus a 7. században gya
korinak tekinthető, többek között előfordul Bp. XIV. 
Tihany tér 6. sír,13 Jászapáti 68. és 183. sír,14 Kisköre 34. 
sír,15 Kiskőrös, Pohibuj Mackó-dt'.ílő 51. sír,16 Visznek 68. 
sír.17 

A nyíl tegez szájperemlemeze (8. leép 1-2.), csak tö
redékesen maradt meg, párja elveszett, lehet, hogy tu
lajdonosa még élete során hagyta el.18 A csontlemez 
legközelebbi párhuzamát a dunapentelei 7. sírból ismer
jük,19 amelyet Kiss Attila az általa kidolgozott tipológiai 
rendszer II. a típusába,20 Straub Péter a saját rendszeré
ben a 13/b motívumok21 közé sorolt. A típust mindkét 
szerző a közép avar korra datálta. 

Az enyhén ívelt, fokéles szablya (7. kép 2.) penge
hosszúsága igen rövid, jelenlegi állapotában mindössze 
52 cm. Bronz P-alakú függesztőfülei (7. kép 4.) hosszú, 
keskeny típusúak. A szablyák - kora avar kori szórványos 
megjelenésük után22 - a közép avar kortól kezdve terjed
tek el széles körben.23 P-füllel szerelt, ezüstlemezbó1 
készített eló1appal díszített szablya az iváncsai sírból 
került elő.24 

A sírföldbó1 eló"k.erült kerek préselt bronz övveretek. 
(7. kép 3.) közepe kidudorodik., ezt rozettaszerűen kisebb 
dudorokból álló gyöngysorkeret veszi körül. Hasonló 
veretek voltak Bp. XIV. Tihany tér 6. sírban,25 Bp. XVII. 
Rákoshegy leló11elyen,26 és Kisköre 34. sírban.27 

A sírban talált íjmerevítő csontlemezek rossz álla
potban kerültek elő, így részletesebb vizsgálatukra nincs 
mód. A mark.olatcsont-pár a szablyára helyezve került 
elő, azaz az íjat a koporsón belül, a szablyára fektették. 
Csontmerevítős reflexíjak gyakoriak a közép avar kori 
fegyveres férfitemetkezésekben.28 

A bemutatott párhuzamok alapján a sírt a 7. század 
utolsó harmadára, a közép avar korra29 datálhatjuk. 

Az 1. sír gödre szabálytalan ovális alakú volt (9. kép 
1 .) ,  benne egy 42-48 éves férfi feküdt háton, nyújtott 
helyzetben. Felsőteste bolygatott volt, koponyája felfor
gatva, alsó állkapcsa 20 cm-rel magasabban, felfordítva, 
bordái és csigolyái felső kétharmada kiforgatva feküdtek. 

13 NAGY 1998, Taf. 91. 
14 MADARAS 1994, Taf. x„ XXVII. 
15 KOVRIG 1975, Fig. 9· 
16 KOVRIG 1975, Fig. 4· 
17 KOVRIG 1975, Fig. 6. 
18 BÓNA 1970 
19 MAROSI-FETTICH 1936, !. t. 22-23, GARAM 1994-1995, 6. kép. 
20 Kiss 1995-1996 
21 STRAUB 1997 
22 BÁLINT 1995, 65-67. 
23 LÁSZLÓ 1941, 112, BóNA 1970, SIMON 1993a 
24 BóNA 1970 
25 NAGY 1998, Taf. 91. 
26 NAGY 1998, Taf. 168. 
27 KOVRIG 1975, Fig. 9· 
28 pl . :  Dunapentele: MAROS1-FE'ITICH 1936, GARAM 1995-i996, Nagy

réde: SZABÓ 1968, Iváncsa: BÓNA 1970 
29 LÁSZLÓ 1941, SZABÓ 1968, BÓNA 1970, GARAM 1976 

9. A bronze mount at the upper end of the iron knife. 10. 
A pair of bone stiffening plaques from the grip of the bow 
on the lower end of the sabre. 11. A bone stiffeningplaque 
from the terminal of the bow on the lower end of the left 
leg. 12. An ironfragment between the thighbones at their 
lower third. 13. A P-shaped bronze suspension ring of the 
sabre under the stiffening plaques of the bow. 14. Five 
pressed discoid mowits from the filling of the grave. 15. 
The other item of the pair of earrings under the right 
side of the jaw. 16. A bronze fragment under the ribs. 

The pendant element of the gold earring (Fig. 8. 3) 
consist of a smaller sphere inside the ring and three 
globules of the same size outside the ring, which are 
closed by a larger sphere. An also gold but simpler ear
ring (without the upper sphere) was found in the grave 
of a man in grave no. 1 at site Bp. XVII, 130. Ároktő 
Street11 and in grave no. 7 at Dunapentele.12 

The arched terminal of the undecorated bronze 
strap-end made of plates (Fig. 7. 5) slightly widens. This 
type frequently occurred in the 7'h century, it was found, 
among others, in grave no.  6 at Bp. XIV, 6. Tihany 
Square,13 in graves nos. 68 and 183 at Jászapáti,14 in grave 
no. 34 at Kisköre,15 in grave no. 51 at Kiskőrös, Pohibuj 
Mackó-dűlő16 and in grave no. 68 at Visznek.17 

The plaque from the brim of the mouth ofthe arrow 
quiver (Fig. 8. 1 -2) was preserved only in fragments, its 
pair is missing, it may have been lost by its original 
owner.18 The closest analogue to the bone plaque is 
k.nown from grave no. 7 at Dunapentele,19 which Attila 
Kiss affiliated in type II of the typological system he 
had elaborated,20 while Péter Straub grouped it among 
motives 13/b of his system.21 Both authors dated the 
type from the Middle Avar period. 

The blade of the slightly arched two-edged sabre 
(Fig. 7. 2) is very short, it measures only 52 cm in its 
present condition. Its bronze, P-shaped suspension loops 
(Fig. 7. 4) belong in the long and narrow type. The sabres 
sporadically occurred in the early Avar Period,22 and got 
generally spread in the Middle Avar period.23 A sabre 
with a P-shaped loop, decorated with a frontal plaque 
made of a silver plate was found in the Iváncsa grave.24 

The pressed bronze belt mounts (Fig. 7. 3) found in 
the filling of the grave have protruding centres sur-

11  NAGY 1998, Taf. 168 
12  GARAM 1994-i995, pl. 2. 1 
13 NAGY 1998, Taf. 91 
14 MADARAS 1994, Taf. x„ XXVII. 
15 KOVRIG 1975, Fig. 9 
16 KOVRIG 1975, Fig. 4 
17 KOVRIG 1975, Fig. 6 
18 BóNA 1970 
19 MAROSI-FETTICH 1936, pl. !. 22-23, GARAM 1994-1995, fig. 6 
20 Kiss 1995-i996 
21 STRAUB 1997 
22 BÁLINT 1995, 65-67 
23 LÁSZLÓ 1941, 112, BóNA 1970, S1MON 1993a 
24 BóNA 1970 
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Jobb karja nyújtva, kézfeje a medence mellett, bal karja 
könyökben enyhén hajlítva, kézfeje a medencében he
lyezkedett el. Lábai nyújtva voltak, lábfejét bontás köz
ben kiszedték. 

Mellékletek: l. Propellerveret a jobb kézfejen, a me
dencelapát alá behúzódva. 2. Csüngős övveret a jobb 
medence alatt. 3. Kisszíjvég a jobb combcsont mellett 
kívül, a felső harmadánál. 4. Vastöredék a jobb kézfej 
ujjai és a medence között. 5. Lyulevédő veret a jobb me
dencelapát felső részén. 6. Trapéz alakú övcsat a meden
ce közepén. 7-8. Csüngős övveret alsó és felső része a bal 
alkarcsont alsó vége alatt. 9. Csüngős veret felső része a 
bal medencelapát külső fele alá benyúlva. 10. Bújtató az 
előző mellett, kívül. 11 .  Lyukvédő a bal medencelapát 
szeméremcsonti része alatt. 12. Lyukvédő a csattest mel
lett (végénél) . 13 .  Mellékszíjveret a bal kézfej ujj csontjai 
között. 14. Griffes-indás nagyszíjvég a bal combcsont 
felső harmada mellett belül (alatta szövetmaradvány) . 
15.  Kisszíjvég az előző mellett, belül (alatta szövet) . 16 . 
Mellékszíjveret a bal combcsont feje mellett, kívül. 17. 
Kisszíjvég a bal combcsont felső része mellett, kívül, raj
ta szövetmaradvány. 18. Mellékszíjveret a bal combcsont 
felső harmada mellett, kívül. 19 . Csüngős övveret a jobb 
alkar alsó vége alatt. 20. Csüngős övveret a jobb meden
celapát alatt. 21. Csüngős övveret a medence alatt, közé
pen. 22. Melléleszíjveret a medence jobb oldali része alatt. 
23. Csüngős övveret a bal oldali medencelapát alatt. 24. 
Vastöredék a bolygatott koponya és bordák között, vala
mint a sírföldben 2(?) db mellékszíjveret. 

Az ónozott bronz propellerveret (10. kép 3.) szárai 
a tárgy közepe felé elkeskenyednek, erősen kopott felü
letén növényi minta maradványai látszanak, szélét ro
vátkolt keret díszíti. Hasonló példányok kerültek elő 
Szebény I. 245. és 335. sírjából.30 

Az áttört csüngős övveretek (10. kép 5.) felső tagján 
téglalap alakú keretben hátára visszahajló farkú, szár
nyas griff látható, a négy sarokban egy-egy szegecs ma
radványával. A csüngőtag négykaréjos, stilizált növényi 
mintás, az alsó két karéj között hármas levéldísszel. Ha
sonló motívumok a Falko Daim által kidolgozott krono
lógiai rendszer31 szerint a Spatawarenzeit II. horizontban 
tűnnek fel, a biatorbágyi veretek legközelebbi párhuza
ma Szebény I. 334. sírjából került elő.32 

Az áttört kisszíjvégek (10. kép 4.) egy típushoz tar
toznak, a stilizált növényi mintát gyöngysorral keretez
ték. Hasonló darabok a korszakból sok helyró1 ismertek, 
legközelebb a Bp. XXI. Csepel, Szabadkikötő lelónelyen 
szórványként eló'került példány áll hozzá.33 A gyöngy
sorral keretezett kisszíjvégek a Spatawarenzeit III. hori
zontban terjedtek el.34 

30 KOVRIG 1975, Pl. xv., XII. 
31 DAIM 1987 
32 KOVRIG 1975, Pl. XII. 
33 NAGY 1998, Taf. 129. 
34 DAIM 1987 
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rounded by a rosette-shaped bead frame of smaller 
bosses. Similar mounts were uncovered in grave no. 6 
at Bp. XIV, Tihany Square,25 at the Bp. XVII, Rákoshegy 
site26 and in grave no. 34 at Kisköre.2i 

The bone stiffening plaques of the bow were very 
poorly preserved, they are not suitable for a detailed 
analysis. The plaques of the grip were found on the 
sabre, which means that the bow was placed on the 
sabre inside the coffin. Composite bows with bone stiff
ening plaques are frequent finds in the burials of the 
armed men of the Middle Avar Period.28 

The listed analogues date the grave from the last 
third of the 7'h century, from the Middle Avar Period.29 

Grave no. 1 was irregular oval (Fig. 9. 1) and a 
42-48 year-old male lay in it extended on the back. The 
upper body was disturbed, the skull was turned upside 
down, the jaw lay 20 cm higher also upside down, and 
the upper two thirds of the ribs and the vertebrae were 
dislocated. The right arm was extended, the hand lay at 
the pelvis. The left arm was slightly bent at the elbow, 
the hand was found in the pelvis. The legs were ex
tended, the feet were removed during cleaning. 

Grave fu.rniture: l. A propeller mount on the right 
hand under the pelvic bone. 2. A pendant belt mount 
under the right pelvis. 3. A small strap-end outside the 
right thighbone at its upper third. 4. An iron fragment 
between the fingers of the right hand and the pelvis. 5 .  
An escutcheon on the upper part of the right pelvic bone. 
6. A trapezoid belt buclele in the middle of the pelvis. 
7-8. The upper and the lower parts of a pendant belt 
mount under the distal end of the left lower arm. 9. The 
u pper part of a pendant mount under the lateral side of 
the left pelvis. 10. A strap retainer beside the former 
item, outside. 11 .  An escutcheon under the left pubic 
bone. 12.  An escutcheon beside (at the end) of the body 
of the buckle. 13. The mount of the secondary belt outside 
the head of the left thighbone. 14. A large strap-end of 
a griffin-and-tendril ornament inside the upper third 
of the left thighbone (with the remain of a cloth under 
it) . 15. A small strap-end beside the above one, inside 
(with cloth under it) . 16. A mount from the secondary 
belt outside the head of the left thighbone. 17. A small 
strap-end outside the upper part of the left thighbone 
with textile remains on it. 18. A mount of the secondary 
belt outside the upper third of the left thighbone. 19. A 
pendant belt mount under the distal end of the right 
lower arm. 20. A pendant belt mount under the right 
pelvis. 21.  A pendant belt mount under the pelvis, in the 
middle. 22. A mount of the secondary belt under the right 
side of the pelvis. 23. A pendant belt mount under the 

25 NAGY 1998, Taf. 91 
26 NAGY 1998, Taf. 168 
27 KOVRIG 1975, Fig. 9· 
28 E. g.: Dunapentele: MARos1-FETTICH 1936, GARAM 1995-1996, 

Nagyréde: SZABÓ 1968, Iváncsa: BÓNA 1970 
29 LÁSZLÓ 1941, SZABÓ 1968, BÓNA 1970, GARAM 1976 
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A szintén áttört, növényi mintával díszített, patkó 
alakú lyukvédó'k (10. kép 2.) mintázata a csüngó's veretek 
alsó tagját idézi, hasonlót láthatunk Szebény I. 11 .  sír
ban.35 

Az övcsat (10. leép 1 .) kerete trapéz alakú, a csattest 
vége lekerekített, négy sarkában egy-egy rozettás fejű 
szegeccsel rögzítették az övhöz, a csatfej és a csattest 
csuklósan illeszkedik. A forma általánosnak mondható 
a Spatawarenzeit I .  horizontban, arányaiban hasonlók 
kerültek eló' Szebény I. 220. és 334. sírból.36 

A kis mellékszíjveretek pajzs alakúak, a sarkokon 
egy-egy kis nyúlvánnyal, felületük díszítetlen. Hasonló, 
bár zömökebb változatok voltak Dévaványa 14. sírban,37 
Kiskó'rös, Pohibuj Mackó-dűló' 62. sírjában,38 Szebény I. 
286. sírban.39 

A jó minó'ségű, szépen kidolgozott, ónozott bronz 
nagyszíjvég (10. kép 6.) egyik oldalán állatküzdelmi je
lenettel, másik oldalán indás növényi mintával díszített. 
A szíjvég állatküzdelmi jelenete a Fancsalszky Gábor 
által kidolgozott tipológia szerinti 7a típusba, azaz az 
alapkompozíciók közé sorolható,40 az altípuson belül a 
legközelebbi darabok a Szekszárd, Bogyiszlói úti teme
tóbó1,41 Zamárdiból,42 Annakreuzból43 ismertek. 

A sírban a szíjvégekhez tapadva viszonylag jó álla
potú lenvászonmaradványok (9. kép 2.), valamint az 
egyik lyukvédó'n az öv bó'rmaradványa is megmaradt. 

Bár a griffes veretek, a csat és a nagyszíjvég korábbi 
datálást (Spatawarenzeit 1-II) tenne lehetó'vé, a gyöngy
sorral keretezett kisszíjvégek alapján a sírt a Spatawaren
zeit III. horizontra, a 8. század utolsó harmadára datál
hatjuk. 

A temetó'(részlet) pontos datálása csak a teljes lelet
anyag restaurálása és feldolgozása után válik lehetó'vé, 
a bemutatott két sír és a leletanyag eló'zetes vizsgálata 
alapján a temetó't a közép avar korban kezdték használ
ni, és egészen a 8. század végéig, esetleg a 9. század 
elejéig temetkeztek ide. A lelónelyen feltűnó' a fegyveres 
sírok (szablyák, íjak) magas aránya, ugyanakkor egyetlen 
lovas temetkezés sem került eló', mindössze egy nó'i sír
ban találtunk egy rossz állapotú vaskengyelt. A teme
tó' (részlet) feltehetó'en egy kisebb, kevésbé módos fegy
veres közösség temetkezési helye lehetett. 

A feltárástól kb. 2-300 méterre keletre, a Hosszúré
ti-patak említett oldalága mellett, a szántásban hullám
vonaldíszes kerámiatöredékeket találtunk. A leletek egy 
avar teleppel kapcsolhatók össze, ehhez tartozhattak az 
általunk feltárt sírok. 

3 5 KOVRIG 1975, Pl. IX. 
3 6  KOVRIG 1975, Fig. 15., Pl. XII.  
37 KOVRIG 1975, Fig. 5· 
3 8  KOVRIG 1975, Fig. 6 .  
39 Kov1uG 1975, Fig. 20. 
40 fANCSALSZKY 2000, 290-291, 8. kép 
41 ROSNER 1999, Taf. 29, 74· 
42 BÁRDos 1998, 41. kép 
43 WINTER 1997, Kat. 28/7, Taf. 38, 7; 62, 7. 
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left pelvis. 24 .  An iron fragment between the displaced 
skull and ribs and 2 (?) mounts of the secondary belt 
from the filling of the grave. 

The arms of the leaded bronze propeller mount 
(Fig. 10. 3) taper toward the centre of the object. The 
remains of a plant ornament can be seen on the strong
ly worn surface. The edges are decorated with a notched 
frame. Similar items were recovered from graves nos. 
245 and 335 of Szebény I .3° 

A winged griffin with the tail returned on the back 
can be seen in an oblong-shaped frame on the upper 
elements of the open-work pendant belt mounts (Fig. 10. 
5) . The remains of rivets can be observed in the four 
corners. The pendant element is four-lobed showing a 
stylised plant ornament and a triple leaf pattern between 
the lower two lobes. Similar motives occur in the Spata
warenzeit II horizon in Falko Daim's chronological sys
tem, 31 while the closest analogues of the Biatorbágy 
mounts were unearthed in grave no. 334 of Szebény l.32 

The open-work small strap-ends (Fig. 10. 4) belong 
to the same type. The stylised plant ornament was en
closed in a bead frame. Similar items are known from 
many sites of the period. The closest one is a stray item 
from Bp. XXI, Csepel, Szabadkikötó'.33 The small strap
ends with bead row frames got widespread in the Spata
warenzeit III horizon.34 

The ornament on the horseshoe-shap ed es
cutcheons, which were also open-work and decorated 
with plant motives, (Fig. 10. 2) reminds of the lower 
elements of the composite mounts. A similar one was 
found in grave no. 11 of Szebény I.35 

The frame of the belt buckle (Fig. 10. 1) is trapezoid. 
The end of the body of the buckle is rounded. It was fas
tened to the belt with the help of a rosette-headed rivet in 
all the four corners. The head and the body of the buckle 
are hinged. The shape was common in the Spatawarenzeit 
I horizon and the ones recovered from graves nos 220 and 
334 at Szebény !36 are similar in proportions. 

The small mounts of the secondary belt are shield
shaped with each a small spike at the corners. The 
surfaces are not decorated. Similar, although stubbier 
versions were found in grave no. 14 at Dévaványa,37 in 
grave no. 62 of Kiskó'rös, Pohibuj Mackó-dűl638 and in 
grave no. 286 of Szebény I.39 

The high quality, finely finished leaded bronze large 
strap-end (Fig. 10. 6) was decorated with an animal com
bat scene on one side and a tendril pattern on the other 

30 KovR1G 1975, Pl. xv„ xn 
3 1  DAIM 1987 
32 KOVRIG 1975, Pl. XII 
3 3  NAGY 1998, Taf. 129 
34 DAIM 1987 
35 KOVRIG 1975, Pl. I X  
3 6  KOVRIG 1975, Fig. 1 5 „  Pl. XII 
37 KOVRIG 1975, Fig. 5 
3 8  KOVRIG 1975, Fig. 6 
39 KOVRIG 1975, fig. 20 
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A leló11ely környékén egyébként több avar temető 
ismert,44 ami a terület avar kori síírű lakottságára utal. 
A legközelebbi temető leló11elyünktó1 kb. 2 km-re, az 
Ml autópálya és a 100-as főút között került elő (Biator
bágy, Budapark) , a feltárt 450 sírt az ásatók a 7. század 
4. negyede és a 9. század 1. negyede közötti időszakra 
datálták,45 azaz részben egy idóoen használták a Hosszú� 
réteken előkerült temetőrészlettel. 

Biatorbágy, Tyúkberek és Törökbálint, 
Kukoricadűlő (MO PM 014-015. lelónely) 
A leló11ely Biatorbágy és Törökbálint közigazgatási hatá
rán, egy lankás déli lejtőn fekszik. A talajtani szakvéle
mény46 eredményeinek figyelembe vételével megállapít
ható volt, hogy az eredeti humuszréteget és a régészeti 
leleteket tartalmazó kultúrréteget - feltehetően az autó
pályaépítés során - elhordták és talajcserét végeztek, 
így a régészeti obj ektumoknak csak a sárga altalajba 
mélyülő részét tudtuk megfigyelni, a kevésbé mély ob
jektumok nyomtalanul elpusztultak. 

A lelóbelyen az MO autópálya építését megelőzően 
Endrődi Anna, Nyékhelyi Dorottya4i és Virág Zsuzsanna 
végzett megelőző feltárást,48 ennek során újkőkori és kö
zépkori telepjelenségeket tártak fel. A 2003-ban folytatott 
feltáráson hasonló korú telepjelenségek kerültek elő. 

Az újkőkor időszakára néhány hulladékgödrön és 
cölöplyukon kívül egy cölöpszerkezetes ház datálható. 
A ház ÉNy-DK tájolású, cölöplyukai négy párhuzamos 
sort alkotnak (1 1 .  hép 1 .) .  Valószínűleg a korábbi talaj
csere miatt a cölöplyukak közül több elpusztult, és 
ugyancsak a talajcserével magyarázható, hogy nem ke
rültek elő a vonaldíszes körben általánosan elterjedt,49 
a házakat kísérő hosszanti gödrök. 

A korábbi feltárás eredményeihez hasonlóan a hul
ladékgödrökbó1 és cölöplyukakból előkerült kis mennyi
ségű leletanyag a kottafejes, illetve a zselízi időszakra 
datálható. 

A lelóbelyen egyetlen objektum datálható a kora 
bronzkor időszakára. A szubhumuszban elszíneződés 
nélkül jelentkező objektumban egy duzzadt peremű tálat 
és egy fazekat találtunk (1 1 .  hép 2.) . Az edények környé
kén sem további leletek, sem kalcinált csontok nem ke
rültek elő. Mivel az objektum éppen a korábbi kisajátítá
si határon - egyben a talajcserével érintett terület szélén 
- került elő, elképzelhető, hogy a talajcsere pusztította 
el a szubhumuszba ásott objektum többi részét. Az elő
került edények a makói kultúra jellegzetes emlékanyagá
hoz50 sorolhatók, feltételezhető, hogy az edények egy 

44 KOVRIG 1957, MARÓTI 2002 
45 SIMON 1993b 
46 Mindszenty Andrea és Horváth Zoltán szakvéleménye. 
4 7 NYÉKHELYI 1992 
48 BTM Adattár: 1683-92, 1707-93. 
49 pl.: HORVÁTH 2002 
50 Vö. :  KAucz 1984 

one. The animal combat scene of the strap-end can be 
grouped in type 7a of Gábor Fancsalszky's typology, that 
is among the basic compositions.40 The closest analogues 
within the subtype are known from the Szekszárd, Bo
gyiszlói Road cemetery,41 Zamárdi42 and Annakreuz.43 

Relatively well preserved remains of flax cloth (Fig. 
9. 2) were found stuck to the strap-ends, and the remains 
of a leather belt survived on one of the escutcheons. 

Although the griffin mounts, the buckle and the 
large strap-end would afford an older dating (Spat
awarenzeit I-II), the small strap-ends with the bead row 
frames date the grave from the Spatawarenzeit III ho
rizon, from the last third of the 8111 century. 

The exact dating of the cemetery fragment will be 
possible only after the restoration and analysis of the 
entire find material. According to the two above-described 
graves and the preliminary analysis of the find material, 
the cemetery was opened in the Middle Avar Period and 
it was used until the end of the 8111 century, perhaps the 
beginning of the 9111 century. Despite the obviously high 
proportion of the graves with weapons (sabres and bows) 
there were no horse burials. We found a poorly preserved 
iron stirrup only in a grave of a woman. The cemetery 
(fragment) was probably the burial place of a smaller 
moderately wealthy armed community 

We found a sherd decorated with a wavy line at the 
above-mentioned side-branch of the Hosszú réti stream 
about 200-300 m east of the excavation. The finds came 
from an Avar settlement and the graves we unearthed 
could belong to this settlement. 

A number of Avar cemeteries are known in the vi
cinity of the site,44 which implies that the region was 
densely populated in the Avar period. The closest cem
etery was uncovered 2 km from our site between the 
Ml highway and route 100 (Biatorbágy, Buda park) . The 
archaeologists dated the unearthed 450 graves from the 
period between the 41h quarter of the 71h century and 
the 1" quarter of the 9111 century,45 which means that it 
was used partly in parallel with the cemetery fragment 
found at Hosszúrétek. 

Biatorbágy, Tyúleberek and Törökbálint, 
Kukoricadűlő (site MO PM 014-015) 
The site can be found on a mild southern slope on the 
administrative border of Biatorbágy and Tötökbálint. 
With the help of pedologic analyses46 we could establish 
that the original humus layer and the culture-bearing 
layer with the finds were removed probably at the con-

40 fANCSALSZKY 2000, 290-291, fig. 8 
41 RosNER 1999, Taf. 29, 74 
42 BÁRDOS 19-911 fig. 41 
43 WINTER 1997, Kat. 28/7, Taf. 38, 7; 62, 7 
44 KOVRIG 1957, MARÓTI 2002 
45 SIMON 1993b 
46 Andrea Mindszenty and Zoltán Horváth's survey 
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elpusztult kora bronzkori hamvasztásos sírhoz51 tartoz
hattak, és kapcsolatba hozhatók a néhány száz méterrel 
északra, a Hosszúrétek lelóbelyen eló'került teleprészlet
tel. Mindezek mellett az objektum interpretálása - első
sorban a kalcinált csontok hiánya miatt - bizonytalan. 

Törökbálint, Dulácska (MO PM 013. lelónely) 
Az autópálya-szélesítéshez kapcsolódott egy kisebb te
rület feltárása 1 km-rel délebbre, Törökbálint Dulácska 
nevíí határrészében. A leló11elyen 1991-92-ben az autó
pálya építését megelőzően Endrődi Anna és Virág Zsu
zsanna vezettek nagy felületű leletmentést, a lelóbely 
keleti felét pedig 2003 nyarán Horváth László András 
tárta fel egy építendő áruház területén.52 

Mindkét alkalommal a dunántúli vonaldíszes kerá
mia (DVK) kottafejes és zselízi korszakának leletei kerül
tek elő. Jelen ásatásunk egy 12x250 méteres felületen 
folyt, melyen összesen 19 objektumot találtunk, vala
mennyi a kottafejes korszakban keletkezett. Az objektu
mok északi irányban fokozatosan ritkultak, majd kb. 100 
méter után teljesen el is fogytak. Ennek alapján regiszt
rálhattuk a dulácskai lelóbely északi szélét. Feltárásunk 
során a legjelentősebbnek a feltárt terület déli része bi
zonyult. Egy kör alakú, sekély gödörben (15. objektum) 
a kottafejes korszak edényei mellett egy, az objektum 
aljára fektetett állati szarvat találtunk a kapcsolódó ko
ponyarészekkel (12. kép 1 .) .  Közvetlenül mellette egy 
kettős gödörben (14a-b objektum) rétegesen elhelyezett 
neolitkus leleteket, köztük a DVK több ép edényét tártuk 
fel (12. kép 2.) . Mindkét objektumot az újkőkori kul
tusszal kapcsolhatjuk össze, bár pontos funkciójukat 
csak egy részletesebb elemzés fejtheti meg. A harmadik 
említésre méltó objektum az említett területen egy 1 ,8 
m mély hengeres gödör volt (12 .  objektum) . Feltárása 
során réteges betöltést figyeltünk meg, melyben oldalá
ra dó1t neolit edényt is találtunk (12. kép 3.) . A gödör 
alján a belső palást négyszögletessé vált és bár csak fosz
lányokban, de egy vékony ágakból, vagy lécekbó1 készí
tett konstrukciót is dokumentálhattunk. Mindezek és az 
alján feltörő talajvíz alapján az objektumot kútként ha
tároztuk meg. A magyarországi neolitikus (publikált) 
kutak száma rendkívül alacsony. Mindkét, eddig közzé
tett objektum a nyugat-magyarországi Lébény határából, 
a Kaszás-dombról származik. A korábbit a Vonaldíszes 
Kultúra zselízi fázisára,53 a késóbbit a lengyeli kultúra 
kései szakaszára keltezte az ásató, T. Németh Gabriella.54 
Így a Dulácskán feltárt kút tekinthető a legkorábbinak 
Magyarország területén. Részletes elemzése és termé
szettudományos vizsgálata sok új adattal gazdagíthatja 
majd ismereteinket e korszakról. 

51 A Makó kulrúra temetkezéseinek legfrissebb összefoglalása: 
SzABó-KuLCSÁR 2000 

52 HORVÁTH 2004 
53 NÉMETH-TAKÁCS 2003, 98-99. 
54 NÉMETH 1994, 241-242, NÉMETH-TAKÁCS 2003, 99· 
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struction of the highway, and the soil was exchanged. 
Thus we could observe only those parts of the archaeo
logical features that reached into the yellow subsoil, while 
the shallower features had totally been destroyed. 

Anna Endrődi, Dorottya Nyékhelyi47 and Zsuzsanna 
Virág conducted excavations in the area preceding the 
construction of highway M0.48 They uncovered Neo
lithic and medieval settlement phenomena. The con
tinuation of the excavation in 2003 unearthed settle
ment phenomena of the same ages. 

A few refuse pits, postholes and a post-structure 
house can be dated from the Neolithic. The house had 
a NW-SE orientation, the postholes were arranged in 
four parallel rows (Fig. 1 1 . 1) .  The former exchange of 
the soil must have destroyed a few of the postholes and 
caused the lack of the long trenches along the houses, 
which were commonly applied in the Linear Pottery 
entity.49 

Similarly to the results of the former excavation, 
the few finds recovered from the refuse pits and the 
postholes can be dated from the Note-head and the 
Zselíz periods. 

A single feature can be dated from the Early Bronze 
Age. The feature, which appeared in the sub-humus 
without any discolouration, contained a bowl of a swol
len rim and a pot. (Fig. 1 1 .  2) There were neither further 
finds nor calcined bones around the vessels. Since the 
feature was found on the border of the earlier expro
priation and the territory where the soil was exchanged, 
it is possible that the exchange of the soil destroyed the 
rest of the feature, which had been dug into the subhu
mus. The vessels can be affiliated with the characteris
tic find material of the Makó culture.50 They perhaps 
belonged to a destroyed Early Bronze Age cremation 
burial51 and can be linked with the settlement fragment 
uncovered a few hundred metres to the north at the 
Hosszúrétek site. The interpretation of the feature, 
however, is uncertain especially because of the lack of 
calcined bones. 

Törökbálint, Dulácska (site MO PM 013) 
The excavation of a smaller territory 1 km to the south 
in the field called Törökbálint Dulácska was conducted 
in connection with the widening of the highway. Anna 
Endrődi and Zsuzsanna Virág conducted rescue excava
tions on a large surface in 1991 -1992 preceding the 
construction of the highway and László András Horváth 
unearthed the eastern part of the site in 2003 in the 
area of a future department store.52 

4 7 NYÉKHELYI 1992 
48 BTM Archives: 1683-92, 1707-93 
49 e.g.: HORVÁTH 2002 
50 See: KAucz 1984 
51 The most recent recapitulation of the burials of the Makó culture: 

SZABÓ-KULCSÁR 2000 
52 HORVÁTH 2004 
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Both excavation campaigns yielded the finds of the 
Note-head and Zseliz periods of the Transdanubian 
Linear Pottery culture (TLP) . This time we excavated a 
12 m x 250 m large territory where we found 19 features, 
all from the Note-head period. The features became 
gradually scarcer in a northerly direction and they alto
gether disappeared after about 100 m. Thus we could 
document the northern edge of the Dulácska site. The 
most significant results came from the southern part of 
the excavated territory. ln a round, shallow pit (feature 
no. 15) we found an animal horn with the fragments of 
the skull (Fig. 12) laid on the bottom of a feature beside 
a vessel of the Note-head period. Next to it Neolithic 
finds, among them a number of intact vessels of the TLP 
(Fig. 12) were uncovered distributed in subsequent lay
ers in a double pit (feature no. 14a-b) . Both features can 
be linked with the Neolithic cult although a more detailed 
analysis will be necessary to reveal their function. The 

third noteworthy feature in the territory was a 1 .8 m 
deep cylindrical pit (feature no. 12) .  We observed a 
stratified filling in which we unearthed a Neolithic ves
sel tilted to the side (Fig. 12) .  At the bottom the ground 
plan became quadrangular and we could document the 
scanty traces of a construction made of thin branches or 
laths. We determined the feature as a well from the above 
circumstances and the water that seeped in through its 
bottom. There are only a few wells published in Hun.,__ 
gary from the Neolithic. Both features that have so far 
been published came from Lébény, Kaszásdomb in 
western Hungary. Gabriella T. Német the excavator of 
the site dated the earlier one from the Zselíz phase of 
the Linear Pottery culture,53 the younger one from the 
late phase of the Lengyel culture.54 Thus the well unco
vered at Dulácska is the oldest one in the territory of 
Hungary. Its detailed study and scientific analysis will 
largely contribute to our knowledge of this period. 

53 NÉMETH-TAKÁCS 2003, 98-99 
54 NÉMETH 1994, 241-242, NÉMETH-TAKÁCS 2003, 99 
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1 .  Biatorbágy, Hosszúrétek 
2. Biatorbágy, Tyúkberek 
3. Törökbál int, Dulácska 

kép Az MO autópá lya szélesítését megelőző régészeti feltárások helyszínei Biatorbágy és Törökbál int  hatá rában.  
Biatorbágy, Hosszúrétek lelőhely légi fotója. 

Fig. 1 :  The scenes of the archaeological excavations preceding the widening of highway MO at  Bia torbágy and Török
bá l int. Aeria l  photo of the Hosszúrétek site. 
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2. kép Újkőkori á rok Bia torbágy, Hosszúrétek lelőhelyen 

Fig 2 Neolithic trench at the Bia torbágy, Hosszúrétek site 
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3. kép: Újkőkori objektumok Biatorbágy, Hosszúrétek lelőhelyen 

Fig 3: Neolithic features at the Biatorbágy, Hosszúrétek site 
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Li .  kép: Félig földbe mélyített építmények Biatorbágy, Hosszúrétek lelőhelyen 

Fig. Li: Semi-subterranean constructions at the Biatorbágy, Hosszúrétek site 

Lj1 

x B 

2 . 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

5 .  kép: Bia torbágy, Hosszúrétek, 2 56.  objektum 

Fig. 5: Bia torbágy, Hosszúrétek, feature no. 2 56 
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6. kép: Újkőkori és kora bronzkori leletek Biatorbágy, Hosszúrétek lelőhelyről 

Fig. 6 Neolithic and Early Bronze Age Finds From the Biatorbágy, Hosszúrétek site 
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1 .  

3 .  

8 .  kép: Bia torbágy, Hosszúrétek, 35.  sír 

Fig. 8 Bia torbágy, Hosszúrétek, grave no. 3 5  
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Fig. 9 Bia torbágy, Hosszú rétek, grave no. 1 
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1 .  

li .  

S em 

1 0  kép Biatorbágy, Hosszúrétek, 1. sír 

Fig. 1 0 : Biatorbágy, Hosszúrétek, grave no. 1 
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1 1 .  kép Újkőkori cölöpszerkezetes ház, kora bronzkori objektum Biatorbágy, Tyú kberek lelőhelyen 

Fig. 1 1 :  Neolithic post-structure house, Early Bronze Age Feature at Bia torbágy, Tyúkberek 
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1 2 .  kép Újkőkori objektumok Törökbál int ,  Du lácska lelőhelyen 

Fig. 1 2 :  Neolith ic fea tures at Törökbál int, Dulácska 
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Va day Andrea 

Kazár 
( több korszakú régészeti lelőhely) 

A régészeti terepkutatásokat hazánkban legnagyobb 
részben a beruházásokat megelőző feltárások, kisebb 
részben a leletmentések és még elenyészóbb hányadban 
a pályázatok teszik lehetővé. A számos nagy kiterjedésű 
feltárás során eddig elképzelhetetlen mennyiségű régé
szeti anyag kerül a múzeumokba, amelyeknek feldolgo
zási hiánya csak tovább növeli a kutatás publikációs 
adósságát.1 Jó példa a nagy mennyiségű leletanyagra a 
kazári megelőző feltárás is, amelynek során - bár igen 
kis felületen folyhatott csak az ásatás - a 2002. évi terep
bejárás során 5945, a feltárás során további 4079, össze
sen 10 024 leltározott lelet került elő.2 Már a mennyiség 
miatt sem lehet elég sokszor hangsúlyozni az újonnan 
feltárt, dokumentált és jól megfigyelt lelóbelyek mielób
bi közlésének szükségességét.3 

Kazár település Nógrád-megyében, Salgótarjántól 
DK-re fekszik, a Vizslásról Mátraszele felé vezető úton, 
az Északi-középhegység ún. medvesi kistáj déli részén 
(1 . leép 1 .) .  A lelóbely Kazár falutól keletre, egy dél felé 
elágazó - Rákóczi bányatelep felé vezető - betonút mel
lett található, a jelenleg viszonylag sekély vízhozamú 
Kazár-patak medrének déli oldalán, egy lankás domb 
lábánál (1. leép 2.) . A lelóbely nem ismeretlen, az 1960-
as évek elején késő bronzkori urnatemetőként regiszt
rálta dr. Patay Pál.4 Kazár a császárkorban viszonylag 
sűrűn lakott területnek számított. A kötöttáru gyár 
boltjának szomszédságában terepbejárás során gyűjtöt
tek leletanyagot, 5 nem kizárt, hogy a 2002. évi feltáráson 
lokalizált császárkori településhez tartozik.6 A szécsényi 
Kubinyi Ferenc múzeumba ajándékként bekerült Ka
zár-rákóczitelepi (sic ! )  anyag,7 valamint az 1968-ban a 

1 A leletanyagok „elfektetése" óhatatlanul információ-vesztéssel 
jár. 

2 A leletanyagot a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum őrzi, a 
2002.18.1.- 2002.18.8523. leltári számokon (a 2002-es feltárás 
anyagát) .  A 2003-as ásatás leltározása befejezés előtt áll. Az anyag 
leltározása részben Buslig Szonja, részben Dukai Zsuzsanna se
gítségével a szerző munkája. Segítségeimnek, akik a feltáráson 
is részt vettek, ezúton is köszönetet szeretnék mondani. 

3 Jelen közlés csak előzetes jelentése a lelóbelyró1 készülő kötetnek, 
terjedelmi kötöttségek miatt itt csak példákat idézhetek a gazdag 
leletanyagból. Rövid előzetes összefoglalót Id. VADAY 2003. 

4 Az előkerült késő bronzkori urna helyét dr. Patay Pál (Magyar 
Nemzeti Múzeum) a Kazár-patakon átvezető híd közelében, 
annak déli oldalán határozta meg. Visszaemlékezése szerint a 
vízlevezető árok ásásakor került elő az edény. Ezúton is köszöne
tet szeretnék mondani neki az adatért, valamint azért, hogy a 
leló11elyet a helyszínen is megmutatta. 

5 A kazári feltárást megelőző terepbejáráson itt kelta és császárkori 
anyag került elő. 

6 A patakhoz igazodva, a dombok lábánál hosszan húzódhat a laza 
szerkezetű telep. 

7 MAJCHER 2000, 43. Nincs meghatározva a leló11ely pontosan, 
Kazártól meglehetősen távol fekszik Rákóczitelep. 
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Kazár 
(a multi-period archaeological site)  

l n  Hungary, the majority o f  archaeological investigations 
ín the field are composed of excavations preceding invest
ments, there are fewer rescue excavations and only a few 
are financed by competition grants. The numerous excava
tions conducted on large surfaces have yielded an immense 
quantity of find materials. The fact that their analysis is 
retarded increases the publication debt of research.1 A 
good example is offered to the large number of finds by 
the investment-led excavation at Kazár where the number 
of the catalogued finds was 5945 from the field walking ín 
2002 and 4079 from the excavation, although it covered a 
very small surface. Altogether 10 024 catalogued finds 
were recovered.2 The quantity ín itself is enough to stress 
the necessity of the fast publication of the recently un
earthed, documented and well observed site.3 

Kazár village can be found on the road from Vizslás 
to Mátraszele SE of Salgótarján ín Nógrád county in the 
southern part of the Medves micro-region in the North
ern Mid-Mountains (Fig. 1. 1) .  The site lies on the 
southern side of the Kazár stream, which has a very 
modest water output at present, at the foot of a mild hill 
along a paved road branching off southwards (toward 
Rákóczi bányatelep) east of Kazár village (Fig. 1. 2) . The 
site is not new, dr. Pál Patay registered it as a la te Bronze 
Age urngrave cemetery at the beginning of the 1960's.4 
Kazár was a relatively densely inhabited territory in the 
Imperial Period. Finds were collected during a field 
walking next to the shop of the knitwear factory, 5 which 
could perhaps belong to the settlement of the Imperial 
Period located at the 2002 excavation.6 The material from 
Kazár - Rákóczitelep (sic ! ) ,  which was donated to the 

1 "Shelving" the find materials will inevitably cause loss of infor
mation. 

2 The finds are kept in the Kubinyi Ferenc Museum in Szécsény. 
The material of the 2002 excavation can be found at inventory 
numbers 2002.18.1- 2002.18.8523. The inventar of the fin ds from 
2003 has not yet been finished. The author catalogued the finds 
with Szonja Buslig and Zsuzsanna Dukai's help. 1 would like to 
thank them for their help in this work and also in the excava
tion. 

3 The present publication is only a preliminary report from the 
volume to be prepared about the site. ln the limited size of this 
paper 1 can only cite a few examples from the rich find material. 
The short preliminary summary see VADAY 2003 

4 Dr. Pál Patay (Hungarian National Museum) determined the 
place of the uncovered late Bronze Age urn on the southern 
s ide of the bridge across the Kazár stream. He recalled that the 
vesse) had been found during the digging of a drainage trench. 
Here 1 would like to thank him for the data and for showing me 
the site in the field. 

5 Finds from the Celtic Period and the lmperial Period were col
lected here before the excavation at Kazár. 

6 The settlement of a loose structure can extend along the feet of 
the bilis along the stream. 
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múzeumba került sírlelet8 egészíti ki a császárkori régé
szeti képet Kazáron. 

A településen a Salgótarján bel- és külterületi 
szennyvízberuházás biztosította az anyagi hátteret a 
régészeti lelónely kisebb részének megelőző feltárására 
a 2002-2003-as év folyamán, amelyet 2002 kora tava
szán, valamint a feltárással részben egy idóben terepbe
járás előzött meg (1. /�ép 3.). 

A feltárás idején a patak mentén keskeny sávban 
nádas, szittyós terület húzódott, amely mellett egy föld
út vezet becsatlakozva az említett betonútba. A domb 
jelenleg is mezőgazdasági művelés alatt áll,9 az ásatás 
során derült csak ki, hogy korábban már a talajt igen 
mélyen megbolygatták a szántással. A leló11ely földje 
feketésbarna, folyami öntéstalaj , az altalaj a térségnek 
megfelelően sárga, agyagos, enyhén „slíres". A szántott, 
bolygatott réteg részben a humusz, részben a megboly
gatott objektumok betöltése miatt világosabb volt a 
patak eredeti öntéstalajánál. 

A leló11ely kiterjedésének meghatározásához terep
bejárást végeztünk. A felületen 10x10 méteres koordiná
ta-hálót tűztünk ki, leszámítva a feltárási sávot, amely 
csak 3 m széles volt.10 A Rákóczi-bányatelep felé vezető 
betonút mellett vizesárok húzódott, amelyet fasor kísért. 
Itt ugyancsak 10 m szélességben tűztük ki a hálórendszert, 
de a többitó1 eltérően itt 27 m hosszú, téglalap alakú fe
lületeken dolgozhattunk.11 Ennek során koordináta-hálót 
tűztünk ki és négyzetenként csomagoltuk, dokumentáltuk 
az anyagot. A terepbejárás során így nemcsak a lelóbely 
pontosabb méreteit, lelet-sűrűsödéseit lehetett meghatá
rozni, hanem azt is, hogy - a már ismert - késő bronzko
ri temetőn kívül kelta, császárkori germán és római export 
anyaggal bíró telep vagy telepek várhatók a feltárás során. 
A vizsgált terület - leszámítva a bozótos, növényzettel 
fedett részt - 18 321 m2 volt. Az alábbi táblázat a terepbe
járás során előkerült leletanyagot tünteti fel, korszak 
szerinti megoszlásban, abszolút és relatív értékekben. 

bronzkor kelta császárkor római meghatároz-
hatatlan kor 

db 1 2 8  1 8 3  Li 9 3 5  Li 38 
% 2 . Li  3 , 5  9 3 , 3  0,1  0 .7  

Ez azt jelenti, hogy a terepbejáráson gyűjtött anyag 
99 ,3%-a volt korszak szerint meghatározható, azaz 

8 VÉGH 1975, 66, 91-92. MAJCHER 2000, 43. csak feltételesen fogadja 
el K. Végh Katalin meghatározását. 

9 A feltárás idején kukoricatábla volt a lelónely felett. 
10 A feltárási sáv volt a „0" hosszanti sáv, amelytó1 észak felé a „-", 

dél felé a „+" hosszanti sávok következtek, a 100 m-es szakaszokat 
rövid, „keresztsávok" alkották. 

11  A növényzet és vizesárok miatt kellett i tt  eltérnünk a 1ox10 
méteres gylíjtési felületektó1. Gyakorlatilag ezek a négyszögek 
is - a növényzet miatt - észlelés szempontjából megközelítően 
megfeleltek a 1ox10 m-es négyzeteknek. A felületen jelenkori 
anyag is volt, feltehetően a trágyázáskor került a leló11elyre. Ez 
az anyag nincs feltüntetve az alábbiakban. 
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Kubinyi Ferenc Museum of Szécsény7 and a grave find, 
which got to the museum in 1969,8 complete the ar
chaeological picture of Kazár in the Imperial Period. 

A sewage investment in and around the village 
provided the financial conditions to the excavation of a 
smaller portion of the site in 2002-2003, which was 
preceded by field walking in the early spring of 2002 
and partly in parallel with the excavation (Fig. 1. 3) . 

A narrow stripe overgrown by reed and rush ex
tended along the stream at the time of the excavation. 
Beside this stripe, a dirt-road ran to the above-men
tioned paved road. The hill is cultivated,9 and the exca
vation revealed that the plough had turned the soil very 
deep. The soil of the site is a blackish brown alluvial 
deposit, while the subsoil is a yellow clayey sediment. 
The colour of the ploughed, disturbed layer was lighter 
than that of the original alluvium of the stream because 
of the humus and the filling of the disturbed features. 

A field walking was conducted to determine the 
extent of the site. We set up a grid system of 10 m x 10 
m in the area except for the excavation zone, which was 
only 3 m broad.10 A water channel runs along the paved 
road to Rákóczi-bányatelep flanked by a row of trees. 
The grid system was set up here also in the width of 10 
m. Here, however, we could work on a 27 m long oblong
shaped surface.1 1 We set up a co-ordinate system and 
packed and documented the find according to the 
squares. Thus not only the more exact measurements 
and find distribution of the site could be established 
during the field walking but also that a settlement or 
settlements containing Celtic and German and Roman 
exported wares of the Imperial Period could be expected 
beside the already known la te Bronze Age cemetery. The 
inspected territory measured 18 321 m2 disregarding the 
area covered with bushes and vegetation. The table 
below shows the finds recovered during the field walking 
by age in an absolute and a relatíve sense. 

Bronze Celtic lmperial Roman Undeter-
Age Period mined Age 

ltem no. 1 2 8  1 8 3  Li 9 3 5  Li 38 
% 2 . Li  3 . 5  9 3 . 3  0.1  0,7 

7 MAJCHER 2000, 43. The site is not exactly determined. Rákóczi
telep lies fairly far from Kazár. 

8 VÉGH 1975, 66, 91-92. MAJCHER 2000, 43 accepts Katalin K. Végh's 
determination with reservations. 

9 A maize field occupied the site at the time of the excavation. 
10 The zone of the excavation was the longitudinal stripe "O" fol

lowed by the longitudinal stripes "-" to the north and "+" to 
the south. The 100 m sections were composed of short "cross
stripes". 

11 We had to leave the 10 111 x 10 111 grid system because of the 
vegetation and the water channel. Practically, however, these 
squares aJJJ2roxi111ately 111atched the 10 m x 10 111 large squares 
fro111 the respect of observation due to the vegetation. Modern 
111aterial was also observed on the surface, which was probably 
transported there with the 111anure. The following description 
will not contain this 111aterial. 
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elenyésző volt az a mennyiség (0,7 %), amely nem hor
dozott különösebb információ-értéket.12 

A felszíni nyomok alapján a bronzkori leletsűrűséget 
mutatja a 2. kép.13 Jól látszik a képen, hogy a felszíni 
anyag a vizsgált terület ÉÉK-i részén, egy 43 m széles sáv
ban, a Kazár-patakhoz közel jelentkezett. Csak egy keskeny 
sávban („0") volt magasabb a darabszám, de a legtöbb - egy 
négyszögben előkerült - anyag mennyisége sem haladta 
meg a 20 darabot. A 3. kép a kelta anyag elterjedését tün
teti fel. Itt is a patakhoz közelebb eső részen sűrűsödött 
az anyag, amelyet 53 m széles sávban lehetett gyűjteni. A 
pataktól távolabb eső részen szórványosan és kis számban. 
A bronzkorhoz hasonlóan ez az anyag sem haladta meg 
négyszögenként a 20 darabot. A legnagyobb régészeti fe
dettséget a császárkori anyag mutatta (4. kép) . Gyakorlati
lag az egész átvizsgált felületen előfordult. A sűrűsödés 
azonban mást mutatott, mint az előzőeknél. A bronzkori 
és kelta anyag sűrűsödését a „O" illetve a „-I" ÉÉNy-DDK 
irányú sávban lehetett megfigyelni. A császárkori anyag 
elszórtan mutatott nagyobb sűrűsödést, amelyet körben, 
egyre kisebb leletsűrűsödéses mezők kereteztek. A császár
kori anyag mennyisége lényegesen eltért az előző két 
anyagtól, az egy négyzetre eső legnagyobb leletmennyiség 
9 7  darab( ! )  volt a „+III/1" négyzetben. 

Kérdés, hogy a korszakok közti nagyságrendi eltérést 
az okozza-e, hogy a császárkor a legkésó'bbi, legfelső 
szint, így a szántás ezt forgatta fel legjobban, vagy a le
lónelyek egyéb adottságaiból következik a különbség. 
Az is feltűnő, hogy a császárkori anyag a patakhoz köze
lebb eső részen is megtalálható, aminek oka esetleg az 
éghajlat változásában kereshető. A császárkori lelóne
lyen a római exportanyag is elszórtan jelentkezett. 

Az alábbi táblázat a vizsgált terület lefedettségét 
mutatja .  A fedettségi index a lelet darabszám 1 m2-re 
eső hányadosa.14 

kor bronzkor kelta császárkor 
fedettségi index 0,007 0,009 0,269 

Egyértelmű, hogy Kazáron a császárkori anyag volt 
a domináns a terepbejárás során. 

Az ásatáson a késő bronzkorból településnyomok 
(hulladékgödrök, szabadtéri tűzhely maradványa) ke
rült elő. Az egyik hulladékgödörben kettős, csontvázas 

1 2  A régebbi feltárásoknál a selejtezés igen nagymértékű volt, anya
guk újabb feldolgozása illetve összehasonlítása a friss feltárások 
anyagával éppen ezért bizonytalanná vált. Sajnos még napjaink
ban is egyes helyeken „divat" az edények díszítetlen oldalának 
„selejtezése", amely a tényleges edényszám meghatározását és 
a statisztikai elemzéseket lehetetlenné teszi. Azt a gyakorlatot 
követtük, hogy - az elmondottak miatt - a selejtezett anyagot 
feliratozva, „selejt" megnevezéssel őriztük meg, a továbbiakban 
így bármiféle vizsgálat számára rendelkezésre állnak. 

13 A terepbejárási anyag telep- és nem temetőjellegű volt. 
14  A fedettségi index felhasználható különböző lelónelyek összeha

sonlításánál, illetve a terepbejárási és feltárási anyagok összeve
tésénél, a leló11elyek pusztulásának meghatározásához stb. 
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This means that 99.3 % of the material collected 
during the field walking could be determined by period, 
and the quantity (0 .7 %) that did not bear any special 
information was insignificant.12 

Fig. 2 shows the density of Bronze Age finds after 
the surface traces.13 It is obvious in the picture that the 
surface material appeared in a 43 m wide band near the 
Kazár stream in the N-NE part of the investigated ter
ritory. The item number was higher only in a narrow 
band ("O") but even the highest item number collected 
in a square was not more than 20. Fig. 3 shows the dis
tribution of the Celtic fin ds. The material clustered also 
in the area closer to the stream, where it could be col
lected in a 53 m wide band. Only a few finds occurred 
sporadically farther from the stream. Similarly to the 
Bronze Age finds, the item number did not surpass 20 
per squares. The material of the Imperial Period showed 
the densest distribution (Fig. 4) . It occurred practically 
all over the investigated territory. The clustering, how
ever, appeared to be different from that of the above 
two periods. The Bronze Age and the Celtic materials 
clustered in the "0" and the "-1" N-NW - S-SE running 
zones. The clustering of the material from the Imperial 
Period was more scattered, encircled by areas of lower 
densities. The number of the material of the Imperial 
Period was also significantly different from that of the 
other two periods. The largest item number by square 
was counted in square „+III/1" :  97 ( ! )  items. 

The question is if the large quantitative difference 
between the periods comes from the circumstance that 
the Imperial Period occupied the highest, latest level and 
it was, consequently, more exposed to the plough or from 
other conditions of the sites. It is also conspicuous that the 
material of the Imperial Period can be found in the area 
closer to the stream as well, which may perhaps be due to 
a climatic change. The Roman exported wares also ap
peared scattered all over the site of the Imperial Period. 

The table below illustrates the distribution of the 
finds in the investigated area. The coverage index is the 
quotient of the item number of the finds by m2.14 

age Bronze Celtic lmperia l  
Age Period 

coverage index 0,007 0 ,009 0 ,269 

12  A large proportion of the material was discarded at former 
excavations thus the reinvestigation of these materials and 
their comparison with the materials of recent excavations is 
uncertain. Regrettably it is still a practice in some museums to 
discard the undecorated wall fragments of vessels, which makes 
the determination of the actual number of the vessels and the 
statistic analyses impossible. We have preserved the discarded 
material and marked them with a label "discarded", so they will 
be available for analyses in the future. 

13 The finds collected during the field walking came from a settle
ment and not from a cemetery. 

14 The coverage index can be used at the comparison of various 
sites and materials recovered from field walking and excavations 
or to determine the destruction of a site etc. 
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temetkezés is eló'került. A fiatal férfi hanyatt, zsugorí
tott helyzetben fektetett csontváza felett egy - hason 
fekvő, ugyancsak zsugorított helyzetben eltemetett - fia
tal nő csontváza volt, minden melléklet nélkül (5. kép 
1 -2.) . 15 

A császárkori településen hulladékgödrök, tároló
vermek, valamint két edényégető kemence került elő. 
A kemencék boltozatának nagyobb részét megsemmisí
tette a mélyszántás. Az objektumokat részben a járószint 
alatt vájták ki a földbó1, csak a kupolák emelkedtek ki 
az egykori járószintbó1. A kemencék kétosztatú - rostély 
alatti - részét a sárgás, slíres altaljba ásták, innen indult 
ki mindkét kemencébó1 a két - széttartó irányban - a 
felszín alatt fúrt fűtőcsatorna, amelyek egy nagyobb ívű 
- szintén az altalajba mélyített - közös munkagödörbe 
torkolltak. A 2002-es évben ennek a munkagödörnek 
csak az indulását lehetett dokumentálni, teljes feltárása 
a következő évre húzódott át (6. kép) . 

A 2002-ben feltárt kemence16 rostélya igen vastag 
volt (35 cm) , arra utalva, hogy a rostély igen nagy ter
helésnek volt kitéve, azaz vagy nagy mennyiségű edényt 
égettek egyszerre benne, és/vagy az edények voltak igen 
súlyosak. A rostélyt - a kemence hossztengelyében - tar
tó elválasztó fal vastagsága is a nagy terhelésre való 
tervezésre mutatott. A rostély alatti tüzelőteret teljes 
hosszában kettéválasztotta a vastag tartófal, így a ke
mence felfűtését két külön fűtőcsatornán át lehetett 
csak megoldani. Mivel a fűtőcsatornák felső íve nem 
sokkal a járószint alatt húzódott, a fűtőcsatornák belse
jét deszkákkal zsaluzták fel, majd a fűtőcsatornák mun
kagödör feló1i és a fűtőtéren belüli nyílását nagyobb, 
faragatlan mészkövekkel boltozták ki, amelyek a zsalu
zatot tartották. A zsaluzat a használat során kiégett, és 
„csengőre", kőkeményre átégett a fölötte levő földréteg,17 
így biztosítva a fűtőcsatornák boltozatának tartószilárd
ságát. Az egyik kemencében egy kiemelhető rostély tö
redékes maradványai is eló'kerültek, amelynek lyukai 
kisebb méretűek voltak, mint az első rostélyé, de a ke
mencébe behelyezve pontosan illeszkedtek az alsó ros
télyhoz. A rostély szélén „füleket" képeztek ki, amelynél 
fogva be-, és kiemelhették a rostélyt. A kiemelhető, má
sodik rostély az első rostély lyukainak szűkítésére szol
gált, így a hő beáramlását meg lehetett gyorsítani, az 
égetés folyamatát hatékonyabbá lehetett tenni.18 

15 Nem lehetett egyértelm(íen eldönteni a talaj elszíneződésébó1 
a terepen, hogy sírt ástak-e késóob a hulladékgödörbe, vagy a 
verembe temették a halottakat. 

16 Xl. szelvény, 27. objektum. 
17 Ez arra mutat, hogy a zsaluzat tartó szerepére csak a kemence 

megépítésekor volt szükség. A fűtőcsatorna belső ívén - több 
helyen - látszott a kiégett fazsaluzat lenyomata. 

18 Ez a technikai megoldás tudomásom szerint eddig ismeretlen a 
Kárpát-medencében. A rostélyok töredékessége miatt felmerül
het, hogy a második rostélyt az első megsérülése miatt helyezték 
be a kemencébe. Ezt azonban el kell vetni, mivel javítás esetén 
nem kellett volna kiemelhető szerkezetűre készíteni a rostélyt, 
hanem rögzítették volna az első helyén. 
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The material ofthe lmperial Period evidently domi
nated at the field walking at Kazár. The excavation 
yielded settlement remains from the Late Bronze Age 
(refuse pits, remains of an outdoor hearth) . One of the 
refuse pits contained a double inhumation burial. A 
young man lay on the back in a crouched position. Above 
him the skeleton of a young woman was found also in 
a crouched position, lying on the belly. There was no 
grave furniture in the burials (Fig. 5. 1 -2.) . 15  

Refuse pits, storage pits and two pottery kilns were 
uncovered in the settlement of the lmperial Period. Deep 
ploughing destroyed the larger part of the domes of the 
kilns. The features were sunk into the earth, only the 
domes rose over the floor level. The divided spaces of 
the kilns under the grate were dug into the yellowish 
clayey layer. ln both kilns two heating channels were 
bored under the surface from this space in divergent 
directions. They ran into a larger common working pit, 
which was also deepened into the subsoil. ln 2002, only 
the start of this working pit was documented, its com
plete excavation was left to the next year (Fig. 6) . 

The grate of the kiln unearthed in 200216 was very 
thick (35 cm) , which suggests that the grate had to 
endure a heavy load. lt means that either many vessels 
were baked at a time or/and the vessels were very 
heavy. The thickness of the partition wall that sup
ported the grate along the longitudinal axis of the kiln 
also indicated that the kiln was intended to bear a 
heavy load. The thick supporting wall divided the fir
ing space under the grate in the entire length, thus the 
kiln had to be heated from two separate heating chan
nels. As the upper arch of the heating channel ran just 
under the floor level, the interior of the channels were 
lined with boards, then the mouths of the heating 
channels were vaulted with undressed limestone both 
at the working pit and the firing space, which sup
ported the lining. The lining burnt out as the kiln was 
used and the overlying earth layer burnt stone-hard.17 
This layer secured the strength of the arch of the heat
ing channels. ln one of the kilns we found the frag
mentary remains of a removable grate, the holes of 
which were smaller than those of the first grate, yet 
they perfectly fit to the lower grate when inserted into 
the kiln. "Handles" were prepared at the edges of the 
grate. Holding these handles, the grate could be re
moved or replaced. The removable second grate nar
rowed the holes, so the influx of the heat could be 

15 lt could not be told from the discolouration of the soil if a grave 
was dug into the refuse pit or the two people were buried in the 
pit. 

16 Cutting Xl, feature 27. 
17 This suggests that the support of the lining was necessary only 

at the construction of the kiln. The imprints of the burnt-out 
lining could be observed at several parts of the inner arch of the 
heating channel. 
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A feltárás során eló'került késő bronzkori leletanyag 
általánosnak mondható, kiemelendő egy kis barnásszürke, 
agyag madárcsörgő. A madár fej e letörött, a csörgő hátán 
fent középen kis lyuk volt (7. kép) . 19 

A kelta típusú leletanyagra jellemző, hogy már vi
szonylag kis mennyiségben fordul elő a grafitos soványí
tás. Az edénytípusok őrzik a La Tene D formakincset, 
azonban a soványítási technika és részben az edényfor
mák kisebb-nagyobb eltérést mutatnak a megszokottól. 
A grafit soványító anyag hiányra utal egy kis grafitos 
fazék töredéke,20 amelynek mindhárom oldalán reszelés, 
csiszolás nyomai látszanak (8. kép 1 .) .  Elképzelhető, hogy 
az eltört fazék anyagát is felhasználták újabb edények 
készítésekor a soványításhoz.21 A leló11elyen kisebb szám
ban germán kerámia is eló'került, köztük kiemelhető egy 
bepecsételt töredék (8. kép 4.) . 22 Az exportált kerámia 
részben pannoniai áru, részben távolabbi tartományok 
terméke. A sávos piros festésű anyag23 (9. kép 8.) mellett 
horpasztott falú pohár, fésűs díszítésű római házikerá
mia (9. kép 7.), piros festésű rádlis (9. kép 4.) és szürke 
festett rádlis edények (9. kép 5-6.) érkeztek a közeli tar
tományból, míg a távolsági kereskedelem árucikke volt 
az eló'került terra sigillata anyag (9. kép 1 -3.) . 24 A szürke, 
gyorskorongolt kerámia általában matt felületű,25 kelta 
hatást jelez az edények egy részének besimított és karcolt 
díszítése (8. kép 2-3.), a formák ötvözik a kelta, római, 
szarmata és germán elemeket. A császárkori leló11ely - az 
itt eló"került pannoniai római exportáru alapján - a Kr. 
u. 190-225 évek közé keltezhető. 

A lelóbely jelentősége nem csak a fazekasműhelyben 
rejlik. Igen fontos tény, hogy nemcsak Nógrád megyében, 
hanem a Dunától keletre fekvő területen is ritkaság szám
ba megy az olyan lelóbely, ahol a La Tene lakosság to
vábbélése, az etnikai kontinuitás bizonyítható.26 

19 Ltsz. 2002.18.7064. 
20 Ltsz. 2002.18.7993. 
21  Nógrád megyében más leló11elyen is meg lehetett figyelni, hogy 

az idők múltával csökkent a kelta kerámia grafitos soványítá
sú része, feltehetően a grafitkereskedelem csökkenése, majd 
megszűnése miatt. Ugyanez a jelenség tapasztalható a szintén 
beruházást megelőző ásatás során feltárt mátraszó1ősi kelta te
leprészlet anyagában is. A mátraszó1ősi telep közlése sajtó alatt 
Tankó Károly és a szerző tollából. 

22 Ltsz. 2002.18. 8187. 
23 Ltsz. 2002.18.1062. 
24 Ltsz. 2002.18.7063„ Ltsz. 2002.18.7094„ Ltsz. 2002.18.7099. Ter

mészetesen több anyag került elő a leló11elyen mind a pannoniai, 
mind a távolabbi területekró1 ide jutott anyagból. 

25 A Duna-Tisza közén előkerült 2-3. századi szarmata anyaghoz 
hasonlóan. 

26 A rómaiak által elfoglalt Dunántúl kelta lakossága értelemszerlíen 
a hódítók anyagi m(íveltségének hatása alá került, eredeti jellegét 
fokozatosan elvesztve, ötvözve a helyi hagyományokat a hódítók 
ízlésével és igényével, provinciális kultúrává vált. A Dunától ke
letre csak csekély anyaggal lehet bizonyítani ugyanezt. 
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accelerated and the process of baking became more 
effective.18 

The Late Bronze Age find material recovered during 
the excavation is rather common. A small brownish grey 
clay bírd rattle is the only noteworthy item. The head 
of the bírd broke off, and there was a small perforation 
in the centre of the back of the rattle (Fig. 7) . 19 

The characteristic feature of the Celtic type mate
rial is that graphitic tempering is already rare. The ves
se} types preserved the La Tene D forms but the temper
ing technique and partly the vessel shapes show smaller 
or larger divergences from the average. The fragment of 
a small graphitic pot indicates the lack of graphite tem
pering material.2° On all the three sides of the fragment 
the traces of rasping, polishing can be observed (Fig. 8. 
1) .  It is possible that the material of the broken pot was 
used as a tempering material at the production of new 
vessels.21 A few German vessels were also found at the 
site, among them a stamped fragment (Fig. 8. 4) . 22 The 
exported ceramics are partly Pannonian wares, while 
some came from more distant provinces. Beside the 
striped red-painted material23 (Fig. 9. 8), a glass of im
pressed sides, Roman household pottery of a combed 
decoration (Fig. 9. 7), red-painted roulette-ornamented 
(Fig. 9. 4) and grey-painted roulette-ornamented vessels 
(Fig. 9. 5-6) arrived from the neighbouring province, 
while the uncovered Samian ware material (Fig. 9. 1 -3) 
was the trading good of long-distance commerce.24 The 
surface of the grey ceramics prepared on a fast wheel is 
usually matt.25 The smoothed-in and incised ornament 
of some of the vessels show a Celtic influence (Fig. 8. 
2-3), while the shapes combine Celtic, Roman, Sarmatian 
and German elements. The site of the Imperial Period 
can be dated from between 190 and 225 AD after the 
Pannonian Roman exported goods found there. 

18 This technical solution, as far as I know, has not yet been de
scribed in the Carpathian Basin. Regarding the fragmentary 
condition of the grates it is also possible that the second grate 
was put into the kiln to replace the damaged first one. This is, 
however, not acceptable since a grate intended to replace a dam
aged one would not need to be removable, it would have been 
fixed in the place of the first one. 

19 Inv. no. 2002.18.7064 
20 Inv. no. 2002.18.7993 
21 It could be observed at other sites in Nógrád county as well 

that vessels of graphitic tempering became scarcer in the Celtic 
ceramic material probably because of the decrease and later 
the cessation of graphite trade. The same phenomenon could 
be experienced in the material of the Celtic settlement fragment 
unearthed at Mátraszó1ős also preceding an investment. The 
publication of the Mátraszó1ős settlement by Károly Tamkó and 
the author is in press. 

22 Inv. no. 2002.18. 8187 
23 Inv. no. 2002.18.1062 
24 lnv.no. 2002.18.706}, Inv.no. 2002.18.7094„ Inv.no. 2002.18.7099. 

Naturally more finds were recovered at the site both from the 
Pannonian material and the one imported from more distant 
territories. 

25 Similarly to the Sarmatian material of the 2"d-3'd centuries 
unearthed in the Danube-Tisza lnterfluve. 
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The significance of the site is due not only to the 
potters' workshop. Another important fact is that there 
are very few sites in Nógrád county and, in general, in 
the territory east of the Danube where the survival of 
the La Tene population and an ethnic continuity can 
be proved. 26 

26 Obviously, the Celtic population of Transdanubia, the terri
tory occupied by the Romans, came under the influence of the 
material culture of the conquerors. lt gradually lost its original 
features, and combining the local traditions with the taste and 
needs of the conquerors became a provinciai culture. Very few 
materials can be found east of the Danube to prove the same 
process. 

Irodalom • References 
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JyfAJCHER T.: Kazár történetének régészeti emlékei. ln: Kazári évszázadok. Szerk. Szvir
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VADAY, A.: Kazár settlement. ln: The Roman Army ín Pannonia. An Archaeological 
Guide of the Ripa Panonica. Ed� Zs. Visy Budapest, 2003, 234. 
K. VÉGH K.: Régészeti adatok Észak-Magyarország i .  sz. 1-lV. századi történetéhez. 
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6. kép Az edényégető kemence a munkagödör indításával 

Fig. 6 The pottery kiln with the start of the working pit 

l cm 
1--1 

7. kép: Késő bronzkori madár a lakú csörgő 

Fig. 7 Late Bronze Age bird-shaped rattle 
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Aszt Ágnes 

Moso n magyaróvár, Frankel Leó 
u tca (Téglaföldi-dűlő)  
A z  Ad Flexum kuta tások története é s  újabb 
e redmé nyei 

Pusztai Rezső (1926-2004) 
mosonmagyaróvári régész emlékére 

2003 . április 5-11.  között leletmentő régészeti ásatást 
végeztünk a Frankel L. utcai csatornavonal területén. 
Bár a kijelölt nyomvonalon a sűrű beépítettség, valamint 
a Malom-ági Lajta csatorna közelsége nem tette lehetővé 
a kiterjedtebb ásatást, megfigyeléseink és reprezentatív 
leletanyagunk megkívánja az ásatási eredmények bő
vebb bemutatását. 

A terület a mai Mosonmagyaróvár központjában, 
az óvári városrészben található, a Károlyliget D-i hatá
rán. A Frankel u. K-i része pontosan követi a Lajta ka
nyarulatát, illetve a terület DK-i részén ömlik a Lajta a 
Mosoni (Kis)-Dunába. A szórványos leletek, valamint 
az alább részletesebben is tárgyalt feltárások, illetve a 
lelónely földrajzi helyzete, mint elsőrendű telepítő té
nyező, azt valószínűsíti, hogy erre feküdhetett a Castrum 
Ad Flexum (jelentése: a kanyarulatnál) vicusa, illetve 
az ahhoz tartozó temető (1 . kép) . 

A környékró1 az első régészeti leletet csónakázó ta
nulók jutatták be a múzeumba 1885. július 26-án. Az 
oroszlánfejj el ,  valamint egy-egy női és férfialakkal díszí
tett terra sigillata darabot Sőtér Ágost vizsgálta meg, aki 
ezután terepbejárást végzett, majd ásatást kezdeménye
zett, amelynek során lokalizált egy, és feltárt egy másik 
fabélletű kutat, továbbá egy helyi adatközlőtó1 tudomást 
szerzett további két hasonló szerkezetű kút egykori vol
táról. A feltárt kutat 5 m mélyen bontotta ki (1 m-rel a 
Lajta vízszintje alatt), kerek alapú, hordó alakú és fabél
letes volt. A betöltésbó1 több ép edény, fibulák kerültek 
elő, egy félkörívű bronz edényfogantyú, valamint nagy 
tömegű állati és emberi csont.1 

1886-ban újabb ásatásokat kezdett Sőtér, amelynek 
során Commodus (180-192) és I. Valentinianus (364-375) 
érmekkel keltezett gazdag leletanyagú településrétege(ke) t 
kutatott meg, ám objektumokat nem figyelt meg.2 

A Manninger-téglagyár agyaggödreibó1 122 kerámia, 
97 bronz- és 8 üvegtárgy került ajándékként a múzeum
ba.3 A leletanyag összetett volt, változatos. A behozott 
terra sigillata töredékek tojásfüzéres, állat- és ember 
alakos díszűek voltak, zömmel a Drag. 37. típushoz köt
hetőek.4 Bélyegeik Pusztai olvasatában: „ .IN F, L.SVN,5 

1 SŐTÉR 1888, 151.; SŐTÉR 1898, 181--i83. 
2 SŐTÉR 1888, 150--i51.; SŐ'rÉR 1898, 183-184. 
3 Hansági Múzeum Régészeti gyűjtemény 57.17.1.-57.17.223.1-4. 
4 Pusztai Rezső meghatározása. Analógiák: WEBER-HIDEN, 1996. 

109„ 141„ 213. 
5 Itáliai eredetű. Szőnyi Eszter szíves szóbeli közlése. 

Ágnes Aszt 

Mosonmagyaróvár, Frankel Leó 
Street (Téglaföldi-dűlő)  
Histo ry a n d  recen t  resu l ts of  the Ad Flexu m 
investiga tions 

In memory of Rezső Pusztai (1926-2004) 
archaeologist ín Mosonmagyaróvár 

Rescue excavations were conducted along the trench of 
the drainpipe in Frankel L. Street between 5 and 11  April 
2003. The dense occupation and the nearness of the 
Lajta channel of the Malom branch did not afford us to 
excavate on a large surface, the observations and the 
representative find material, however, demand a more 
detailed description of the excavation results. 

The area can be found at the S edge of the Károly liget 
in the centre of the modern Mosonmagyaróvár, in the 
district called Óvár. The E part of the Frankel Street 
follows the bend of the Lajta, and the Lajta meets the 
Moson (Small) branch of the Danube at the SE part of 
the area. The scattered finds, the excavations to be 
described below in details and the excellent geographi
cal position of the site, a primary factor in occupation, 
all suggest that the vicus of Castrum Ad Flexum (which 
means: at the bend) and its cemetery must have been 
established in this region (Fig. 1) .  

Pupils brought the first archaeological find to the 
museum from their boat excursion in the area in July 26, 
1885. Ágost Sőtér exarnined the Sarnian ware fragment 
decorated with a lion head and a male and a female figure. 
He conducted a field walking and then started excavations 
there. He located a timber-lined well and unearthed an
other one and learned from a local informant that two 
more similar wells had once existed. He uncovered the 
well to a depth of 5 m (1 m under the water table of the 
Lajta). lts bottom was round, the shaft was barrel-shaped 
lined with timber. The filling contained a number of intact 
vessels, brooches, the semicircular handle of a bronze 
vessel and a large number of animal and human bones.1 

Sőtér launched new excavations in 1886, when he 
investigated settlement layer(s) yielding a rich find mate
rial dated by Commodus' (180-192) and l. Valentinian's 
(364-375) coins but he did not observe any feature.2 

From the clay pits of Manninger's brickyard, 122 
pottery fragments, 97 bronze and 8 glass objects were 
handed over to the museum as a gift.3 The find mate
rial was complex and varied. The Samian wares were 
ornamented with ovolo pattern, human and animal 
figures. Most of them belonged to type Drag. 3 7.4 Pusztai 

SŐTÉR 1888, 151 . ;  SŐTÉR 1898,181--i83 
2 SŐTÉR 1888, 150-151.; SŐTÉR 1898, 183-184 
3 Hansági Museum Archaeological Collection 57.17.1.-57.17.22}1-4 
4 Rezső Pusztai's determination. Analogues: WEBER-HIDEN, 1996. 

109„ 141„ 213 
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PI INTIMMV, CIILVST, CNATI M, AVRIILIVS, COMI 
F, LVTIIVS F. Az ép házikerámia edények mellett a ke
rámialeleteket egy mécses-öntőforma valamint több 
agyagmécses alkotta, köztük madár alakú, valamint 
többlángos darabok. A mécsesek leggyakoribb pecsétjei: 
CRESCES, FORTIS, VRSVS, CERIALIS. Viszonylag ke
vés üvegáru mellett reprezentatív bronzgyűjteményt 
adott át Manninger téglagyáros, közte Lart, illetve 
Amort ábrázoló szobrocskákat, gyorsmérleget, bronz
mécsest, ládavereteket és kulcsokat, bronzkorsókat, 
villát, késeket. 

1901 júniusában 4 nyújtott csontvázas római kori 
sír került elő a Téglaföldi-dűlőn, ebbó1 egy szarkofág
ban, egy téglasírban feküdt.6 A téglasír peremes tégláin 
a Legio X Gemina Pia Fidelis (LEG X GE P F) illetve a 
Figlina Sabiniana (FIG SAB) bélyegek voltak.7 A téglák 
I. Valentinianus (364-375) uralkodásának idejéhez köt
hetők. Mindkét típus előfordul Aquincumban is, a 
műhely azonban Noricum Ripense-hez kötődik.8 Az 
egyszerű földsírokban egy nő és egy férfi nyugodott, a 
férfisírban vasmellékleteket is feltárt Sőtér Ágost. 
Ugyanekkor ásatott ki egy 8 m mély kutat, amelynek 
betöltésébó1 - többek mellett - egy agyagmécses és egy 
29 cm hosszú, sárgaréz bevonatú bronz merőkanál ke
rült elő.9 

1955-56-ban a Marx K. u. 31 .  telken kútásás során 
korsómellékletes, 4. századra datált csontvázas sír került 
elő.10 (A Marx u. a Téglaföldi-dűlőt É-D-i irányban kö
zépen szeli át, meró1eges a Frankel utcára.) 

Sőtér ásatásaitól K-re, 250-300 m-re, a Károlyligeti 
Lajta-ágtól D-re 50 m-re ásatott 1963-ban Pusztai Rezső. 
A felső, 40 cm vastag szürkés talaj alatt figyelte meg a 
fekete, humuszos római réteget, amelybó1 római kerá
miatöredékek kerültek elő. E rétegbe beásva, hamus, 
égett földben, 120 cm mélységben több helyütt anató
miai összefüggés nélküli váztöredékeket, és három em
beri koponyát (2 felnőtt, 1 gyermek) talált.11 A stratigrá
fia, valamint a fentebb említett lelónelyek tanulságai 
világossá teszik, hogy a területen a 2-3. századi polgári 
település (vicus) helyén a 4. században már temető volt, 
amely egy töltésút12 mellé szerveződhetett - Sőtér meg
figyelései szerint. Tipikus jellemző ez a pannoniai vicu
sokban, hiszen általánosan megfigyelhető, hogy a tele
pülések a késő római időszakra beszűkültek, és egyes, 
korábban lakott részeken temetőket létesítettek.13 

1979/80-ban a Téglaföldi-dűlő közepén víztorony
alapozási munkák indultak meg. Sajnos ezt megelőző, 

6 Pusztai R. jelentése, HM Adattár 116-72; PuszTAI R„ 1979. 9. 
7 Hansági Múzeum Régészeti gy(íjtemény 79.1.1.-79.1.2. 
8 LŐRINCZ 1980, 266„ 271. ill: IV. t/2. (Kat.: 5/1) és Xl. t/3. (Kat.: 

5/2) 
9 MOSONVÁRMEGYE 1901. júl. 21. 4. 
10 Pusztai R. jelentése, HM Adattár 116-72 
11 Pusztai R. jelentése, HM Adattár 116-72; Pusztai R. jelentése RF 

1964„ 35· 
12 Pusztai 1979, 9. 
13 PRK 234. 

read the stamps as follows: „ .IN F, L.SVN5, PI INTIMMV, 
CIILVST, CNATI M, AVRIILIVS, COMI F, LVTIIVS F. 
Beside the intact household vessels, the mould of a lamp 
and a number of clay lamps composed the ceramic ma
terial, including bird-shaped items and ones with more 
than one flame. The most frequent stamps of the lamps 
were: CRESCES, FORTIS, VRSVS, CERIALIS. Beside the 
relatively few glass wares, Manninger the owner of the 
brickyard handed over a representative bronze collection 
including statuettes representing Lar and Amor, a bal
ance, a bronze lamp, casket mounts and keys, bronze 
jugs, a fork and knives. 

Four inhumation burials with extended skeletons 
were found from the Roman Age at Téglaföldi-dűlő in 
June 1901. One skeleton lay in a sarcophagus and an
other one in a brick grave.6 The rimmed bricks of the brick 
grave had the stamps of Legio X Gemina Pia Fidelis (LEG 
X GE P F) and Figlina Sabiniana (FIG SAB).7 The bricks 
can be dated from the time of I. Valentinian's reign 
(364-375) . Both types can also be found in Aquincum, 
while the workshop was in Noricum Ripense.8 A man and 
a woman lay in the simple earth graves. Ágost Sőtér un
earthed iron grave furni.ture in the man's grave. At the 
same time, he uncovered an 8 m deep well the filling of 
which yielded, among others, a clay lamp and a 29 cm 
long bronze ladle coated with brass.9 

6 6  

An inhumation burial with a jug grave furniture 
dated from the 4'h century was found at lot 31 Marx K. 
Street in 1955-56 during the digging of a well.10 (Marx 
Street crosses Téglaföldi dülő at its middle in a N-S di
rection, it is perpendicular at Frankel Street.) 

Rezső Pusztai conducted excavations 50 m S of the 
Károlyliget Lajta branch, 250-300 m from the spot 
where Sőtér had excavated. He observed the black, 
humic Roman layer under the 40 cm thick upper, grey
ish soil, which yielded Roman sherds. He found frag
ments of skeletons and three human skulls dug into this 
layer, in an ashy, burnt earth, in a depth of 120 cm. The 
remains did not show any anatomical order (2 adults 
and 1 child) .11 The evidences of the stratigraphy and the 
above-mentioned sites make it clear that a cemetery 
existed in the 4'h century in the place of the civil settle
ment (vicus) of the 2nd_ 3r<l centuries, which was estab
lished along a raised road,12 according to Sőtér's observa
tions. This was generally characteristic of the Panno
nian vicus settlements, as it can usually be observed 
that the settlements shrinked by the late Roman period 

5 
6 
7 
8 

9 

Of Italian origin . Eszter Szőnyi's kind oral communication. 
R. Pusztai's report, HM Archives 116-72; PuszTAI R„ 1979. 9 
Hansági Museum Archaeological Collection 79.1.1.-79.1.2. 
LŐRINCZ 1980, 266., 271. and IV. t/2. (Kat.: 5/1) and Xl. t/3. (Kat.: 
5/2) 
MOSONVÁRMEGYE 1901. 21 July. 4 

10 R. Pusztai's report, HM Archives 116-72 
11 R. Pusztai's report, HM Archives 116-72; R. Pusztai's report RF 

1964„ 35 
1 2  Pusztai 1979, 9 
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vagy legalább kísérő régészeti ásatás vagy megfigyelés 
ekkor nem volt. Ennek ellenére nagy mennyiségű római 
leletanyag került innen is múzeumunkba Németh Alajos 
középiskolai tanár, a Múzeumbarát Egyesület elnökének 
jóvoltából. A hatalmas leletanyag (2/3 . századi terra 
sigillata) közép-galliai és Rheinzaberni műhelyekbó1 
származik, pecsétjeiken a VICTORINUS (Rheinzabern) , 
IASSV, PRIMITIVUS, CINNAMVS (Lezoux) , VSTRI.OE 
mesternevek olvashatóak. Az agyagleletek között talál
ható egy tegulatöredék XIIII GEMINA M(artia) V(ictris) 
pecséttel, amfóratöredékek, mécsesek. Néhány üveg
edény-töredék mellett a leletanyag nagyobb része bronz
( edényfülek, ládaveretek, zárak, övveretek, fibulák, tőr, 
lószerszámzat részei) és vastárgyak (kések, sarló, szer
számok) együttese.14 A nagy mennyiségű leletanyag 
múzeumba szállítása után egy rövid idejű megfigyelésre 
volt lehetősége Pusztai Rezsőnek, aki megállapította, 
hogy a 100-120 cm vastag folyami elöntés alatt egy át
lagosan 50 cm vastag római réteg húzódik, amelyben 
több fahordó bélletű kút beásási nyomát is látta. Egy 
hiányos bronztál és egy agyagfazék került ekkor gyűjte
ményünkbe.15 

1986-ban Figler András végzett megelőző szondaku
tatást a Frankel L. u. 24. telken.16 A 3x5 m alapú szonda
gödörben 4 j árószintet sikerült elkülönítenie, és egy 
tüzelőhely nyomait figyelte meg. Ezzel a telekkel párhu
zamosan folyt a Marx u. 46-50. kutatása is. A két kuta
tóárokban 200 cm mélységig a szokott rétegsor ismétlő
dött, a római leletek a sötét iszapos-agyagos rétegbó1 
kerültek elő, objektum azonban egy sem volt a megku
tatott felületen. A leletanyag nagy mennyiségű kerámiá
i ának zöme római házikerámia, a terra sigillata töredé
keken közép galliai motívumok találhatóak, egy tál alján 
a RHBA. . . IADI pecsét olvasható. Pecsét még egy agyag 
mécses-töredéken szerepelt: (fort) IS. Az előkerült lelet
anyagot Figler a 3. századra datálta.17 A terra sigillata 
motívumok elsősorban rheinzaberni műhelyekre mutat
nak.18 

1998-ban a Frankel utcában gázvezetékárkot ástak, 
ahol Figler András helyszíni szemlét tartott. A Marx és 
Frankel utcák sarkánál 100-120 cm mélységben, egy 
sötétszürke iszapos rétegbó1 kerültek elő objektum nél
kül a római kisleletek (kerámia, bronzérmék, vaskés) .19 

Új ásatásunk során, 2003-ban, 300 m hosszan, ám 
csak 80 cm szélességben kutathattuk a Frankel u. Marx 
K. u.-tól K-re fekvő szakaszát. Árkunkban jól megfigyel
hető volt a már korábbi ásatásokról is ismert, 100-120 
cm mélyen j elentkező 80-120 cm vastag sötétszürke 

14 Hansági Múzeum Régészeti gyűjtemény 98.2.1-259.; 98.3.1-i4.; 
98.3.18.; 98.3.22-24.; 98.3.2r28. 

15 Pusztai R. jelentése, RF 1980, 42. 
16 A leletanyag a Hansági Múzeum Régészeti gy(íjteményében fel-

dolgozatlan, leltározatlan. 
17 Figler A. jelentése RF 1987, 43.; HM Adattár 1227.2004. 
18 Analógia pl. : WEBER-HIDEN , 1996. 273, 277. 
19 Figler A. jelentése, HM Adattár 875.98. 

and cemeteries were established in certain formerly 
inhabited areas.13 

ln 1979 /80, the foundation of a water tower was dug 
in the middle of Téglaföldi-dűlő. Regrettably, no excava
tion preceded it or ran along the earth movement, and 
nobody observed the operations. Despite this, a large 
number of Roman finds were carried into the museum 
from the site owing to Alajos Németh secondary school 
teacher, the chairman of the Society of M useum Friends. 
The rich find material (Samian ware from the 2"ct and 3rct 

centuries) came from Central Gallic and Rheinzabern 
workshops, the names of masters VICTORINUS (Rhe
inzabern) , IASSV, PRIMITIVUS, CINNAMVS (Lezoux) , 
and VSTRI.OE can be read in the stamps. A tegula frag
ment with the stamp XIIII GEMINA M (artia) V(ictris), 
amphora fragments and lamps can be found among the 
clay finds. Beside the fragments of a few glass vessels, the 
majority of the finds were bronze (vessel handles, casket 
mounts, locks, belt mounts, brooches, a dagger, parts of 
a harness) and iron objects (knives, a sickle, tools) .14 After 
the large number of finds had been transported into the 
museum, Rezső Pusztai could spend some time with 
observation. He established that under a 100-120 cm thick 
alluvial deposit, a Roman layer measuring 50 cm in thick
ness in average could be found, in which he recognised 
the traces of the shafts of a few barrel-lined wells. A 
fragmentary bronze bowl and a clay pot were added to 
the collection at that time.15 

András Figler conducted test excavations preceding 
investment at lot 24 Frankel L. Street in 1986.16 He dif
ferentiated 4 floor levels in the test pit measuring 3 mx5 m 
and observed the remains of a hearth. At the same time, 
lot 46-50 Marx Street was also investigated. The usual 
layer sequence appeared in the two test trenches to a 
depth of 200 cm. The Roman finds were uncovered in a 
dark, loamy clayey layer. None of the investigated sur
faces showed any trace of a feature. The majority of the 
rich ceramic finds were household potteries. Central Gal
lic motives can be observed on the fragment of a Sarnian 
ware, and the stamp RHBA . .IADI can be read on the 
bottom of a bowl. Another stamp was discovered in the 
fragment of a clay lamp: (fort) IS. Figler dated the uncov
ered finds from the 3rct century.17 The motives of the 
Sarnian ware point to Rheinzabern workshops.18 

A trench was dug for a gas pipe in Frankel Street in 
1998, which András Figler surveyed. Roman small finds 
(ceramics, bronze coins, an iron knife) were found 
without the appearance of a feature in a depth of 100-

1 3  PRK 234. 
14 Hansági Museum Archaeological Collection 98.2.1-259.; 98.3.1-

14.; 98.3.18.; 98.3.22-24.; 98.J27-28 
15 R. Pusztai's report, RF 1980, 42 
16 The finds were c!ryosited in the Archaeological Collection of 

the Hanság Museum. They have not yet been catalogued and 
analysed. 

17 A. Figler's report RF 1987, 43-i HM Archives 1227.2004 
18 Analogue e.g„: WEBER-HIDEN, 1996. 273, 277 
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agyagos összetételű római réteg. A rétegben két kavicsos 
felületű járószintet sikerült dokumentálni, a korábbi 
407 cm hosszan volt megfigyelhető 150-170 cm mélység 
között, a fiatalabb 310 cm hosszan volt követhető 
127-137 cm mélységben. A leletmentés során 12 telep
objektumot tártunk fel, gödröket, árkokat, valamennyi 
foltja a korai járószint alatt jelentkezett. Árkaink (7., 8„ 
10. ,  1 1 .) szerkezete hasonló volt (U metszetű, keskeny) , 
betöltésük (paticsszemcsés barna agyag) és irányuk 
(DNy-ÉK) megegyezett. Néhány kerekded, szabálytalan 
paticsszemcsés barna agyag betöltésű gödör, valamint 
egy agyagtapasztásos tűzhely omladéka mellett az ása
tás legj elentősebb obj ektuma az 5-6 .  objektumból 
összeálló épületmaradvány volt. A kőalapozású épület
részlet Ad Flexum vicusának első ismert lakóépítménye. 
Bár korábbi feltárások rétegmegfigyeléseibó1, illetve a 
máshonnan ismert vicus épületekből sejthető volt,20 
hogy Ad Flexumban is kőalapozású vályogtéglafalú 
házak álltak, ennek első konkrét bizonyítéka az 5-6. 
objektumszámmal j elzett épületrészlet. A két kőfalsza
kasz az épület DK-i sarokrészletét jelenti, a D-i meddő 
alatt a találkozásuk kiszerkeszthető (2. kép) . A Malom
ági Lajta mesterséges voltát mutatja, hogy az épület 
arra folytatódott, a meder kialakításakor falát átvágták. 
A most megismert két kőfal 42 cm széles, 46 cm magas, 
Ny-i oldalát 100 cm, a K-i oldalát 160 cm hosszan doku
mentáltuk, az általuk bezárt köz 500-690 cm (2-3. kép) . 
A belső j árószintet nem sikerült egyértelműen rögzíte
nünk. A falak által bezárt terület metszetfalában vályog
téglák mutatják, hogy az épület felmenő falai ilyen 
elemekbó1 épülhettek ki (4-5. kép) . Az épülettípus jól 
összevethető más ismert pannoniai auxiliáris vicusok 
2. század végi háztípusaival, ugyancsak kőalapozású 
vályogfalú épületek álltak Albertfalva, Intercisa, és Ar
rabona területén.21 Ugyanez a periodizáció - természe
tesen kronológiai eltolódással - figyelhető meg a váro
sunkban is állomásozó XIV. legio székhelyén, Carnun
tumban is. Carnuntum polgárvárosában az I .  építési 
periódusban, az 1 -2.  század fordulóján álltak vályogtég
lafalú házak, amelyeket a 2. században terméskő alap
zatú cölöpfalú épületek követtek, végül a 2. század vé
gén, a III .  periódusban épültek fel a többosztatú, mész
kő- és gránittömbökbó1 készített falazatú házak, míg a 
IV., utolsó fázisban a 4. század elején erős alapozó kvá
derekre vegyes falazatú épületek kerültek.22 

A leletanyag23 zömében a 2/3. század fordulójára 
datálható, előkerült érmeink Vespasianus ( 69-79) illetve 
Constantinus Chlorus (293-305) és Honorius (393-423) 

20 Pusztai 1979, 7. 
21 PRK 234.; Arrabonai párhuzam: az elsőkőalapozású (vályogtégla 

felmenő fal) épület a vicusban a palánktábor kóbe való átépítését 
követően jelenik meg. SzőNYI 1992, 28. Hasonló összefüggés nyil
ván Ad Flexumban is lehetett, ám a castrum kutatási helyzete 
nem tesz lehetővé ilyen irányú elemzést. 

22 CENCIC 2003, 104-106. 
23 Hansági Múzeum Régészeti gyűjtemény 2004+1-79. 

120 cm in a dark grey loamy layer at the corner of Marx 
and Frankel streets.19 

ln the last excavation campaign in 2003, we could 
investigate the Frankel Street east of Marx Street in a 
length of 300 m and in a width of only 80 cm. We could 
observe the 80-1 20 cm thick dark grey clayey Roman 
layer in the depth of 100-120 cm, the same that had 
been observed during former investigations. We could 
document two floor levels of gravelly surfaces in the 
layer. The older one could be observed in a length of 
407 cm in a depth of 150-170 cm, while the younger 
one appeared in the depth of 127-137 cm and we could 
follow it in a length of 310 cm. The rescue excavation 
unearthed twelve settlement features: pits and trench
es. Their discolourations appeared under the older floor 
level. The structure of the trenches (nos. 7, 8, 10, 11 )  
was uniform (narrow, U-shaped in cross-section) they 
had the same filling (brown clay mixed with daub grains) 
and orientation (SW-NE) . Beside a few sub-circular, 
irregular pits filled in with brown clay mixed with daub 
grains and the ruins of a clay-daubed hearth, the most 
significant feature of the excavation was the remains of 
a building composed of features 5 and 6 .  The building 
fragment with a stone foundation is the first dwelling 
unearthed in the vicus of Ad Flexum. It could be sup
posed from the layer observations of former excavations 
and other uncovered vicus buildings20 that the houses 
in Ad Flexum also had stone foundations and adobe 
walls, the first proof of which is the building fragment 
marked by feature numbers 5-6. The two stretches of 
stone walls are from the SE corner of the building, their 
jointing can be calculated under the accumulated earth 
in the S (Fig. 2) . The Malom branch of the Lajta is an 
artificial channel as it is proved by the fact that the 
building extended in this direction, and the walls were 
cut when the basin was built. The two stone walls are 
42 cm wide, 46 cm high. The W side was documented 
in a length of 100 cm, the eastern side in a length of 160 
cm. The space enclosed by them measures 500-690 cm 
(Figs 2-3) . We could not identify the interior floor 
level. Adobe bricks in the cross-section of the area en
closed by the walls show the structural elements of the 
vertical walls of the building (Figs 4-5) . The building 
type can be compared with the house types of other 
known auxiliary vicuses in Pannonia of the 2"a century. 
Buildings of stone foundations and adobe walls stood 
also in the territory of Albertfalva, Intercisa and Arra
bona.21 The same periodisation, naturally with chrono-

6 8 

19 A. Figler's report, HM Archives 875.98. 
20 Pusztai 1979, 7 
21 PRK 234.; Analogue in Arrabona: the first building with a stone 

foundation_(<tdobe vertical walW appeared in the vicus after 
the plank fort had be rebuilt in stone. SzőNYI 1992, 28. A similar 
connection must have existed in Ad Flexum, but the stage of 
investigation of the fort does not afford us to analyse the situa
tion from this respect. 
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császárok uralkodási idejéhez köthetó'k. Igen nagy szám
ban kerültek eló' finoman csiszolt felületű, átfúrt csont
tűk, különbözó' bronz- és üvegkarperecek. Változatosak 
a vas- (szegek, eszköztöredékek) és kerámialeleteink. 
Nagy variabilitást mutatnak az edénytípusok, formák, 
díszítések egyaránt. A terra sigillata tálakon a CANAIM 
és a IVLIANVS F bélyegek fordultak eló'. A Iulianus mű
hely Rheinzabernben működött a 3. század közepén,24 
míg a többi sigillata motívum közép-galliai eredetre ve
zethetó' vissza. A leletanyagból szinte teljesen hiányzik 
a mécses (1 töredék) és a fibula (2 töredék) . 

Jelen cikk azt mutatja be, hogy a gazdag leletanyagú 
és kiemelten fontos, helyi régészeti védettség alatt is 
álló lelónely kutatottsága korántsem kimerító', feltárása 
több, mint száz éve rendkívül elaprózottan, mozaiksze
rűen történik, összefüggó' nagy felület kutatására mind
eddig nem volt lehetó'ség. További probléma, hogy a 
feltáró régészek - magam is - nem római-korosok, így a 
részletes tudományos feldolgozás is a jövó' feladata. Mú
zeumunk erre nyitott. 

24 Itt  köszönöm meg Szőnyi Eszternek a leletanyag meghatározásá
ban való segítségét, illetve a cikk előzetes „átfésülését". 
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logical shifts, can be observed at the seat of the XIV'11 
legion, which was garrisoned in the town, and in Car
nuntum. Houses with adobe walls stood in the civil town 
of Carnuntum in the 1 s• construction period at the turn 
of the 1" and 2"d centuríes. In the 211d century they were 
replaced by buildings of ashlar foundations and post
structure walls, while houses of more than one room 
were built of limestone and granite blocks in the 3'd 
period at the end of the 211d century. In the final 4'11 phase, 
houses of mixed walling were raised on strong founda
tion ashlars at the beginning of the 4'11 century.22 

Most of the finds23 can be dated from the turn of 
the 211d and 3rct centuries, the recovered coins came from 
the time of Emperors Vespasian's ( 69- 79) and Constan
tinus Chlorus' (293-305) and Honorius' (393-423) reign. 
There were extremely many pierced bone needles of 
finely polished surfaces, various bronze and glass brace
lets. The iron (nails, fragments of tools) and ceramic 
finds were also varied. The vessel types, shapes and 
ornaments show a great diversity. CANAIM and IV
LIANVS F stamps can be found on Samían ware bowls. 
The Iulíanus workshop worked in Rheinzabern in the 
middle of the 3'd century,24 while the rest of the Samian 
ware motives can be originated from Central Gaul. 
Lamps (1 fragment) and brooches (2 fragments) are 
very poorly represented in the find material. 

The present paper illustrates that the investigation 
of the site, which has yielded a rich find material and, 
being of a primary significance, is in the list of archaeo
logically protected sites, is far from being sufficient. Its 
excavation has taken more than a hundred years in 
several scattered campaigns and there has been no op
portunity to uncover a larger coherent surface. An
other problem is that the archaeologists, including the 
author of this paper, are not specialised in the study of 
the Roman period, so the detailed scientific analysis 
remains a task for the future. Our museum is ready to 
accept an offer. 

22 CENc1c 2003, rn4-io6 
23 Hanság Museum Archaeological Collection 2004+1-79. 
24 Here I express my gratitude to Eszter Szőnyi for her help in the 

determination of the find material and for the preliminary cor
rection of the article. 
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A k a d ém i a - d ű  ő 

1 .  kép Moson magyaróvár, a Téglaföldi-dűlő lelőhelyei 

Fig. 1 .  Mosonmagyaróvár, sites in Tégla földi dűlő 
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2 .  kép: Frankel utca, 2003.  évi ásatás, az 5-6. objektum nyugatról Fotózva 

Fig. 2 :  Excavation in Frankel Street, 2003,  Features 5-6 From the west 

3. kép Frankel u tca, 2003.  évi ásatás ,  az 5. objektum nyugatról Fotózva 

Fig. 3: Excavation in Frankel Street, 2003,  Feature 5 From the wes 

72 



� � 

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

Lt. kép Frankel utca , 2003 .  évi ásatás, a 6.  objektum nyugatról fotózva 

Fig. Lt Excavation i n  Frankel Street, 2003,  feature 6 from the west 

MOSONMAGYARÓVÁR - FRANKEL U. 
5-6. OBJEKTUM METSZETFAL 
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6. obj. K-i metszetfal 

Aszt Á. - Sz. Matek É., 2003. 

5. kép Frankel utca, 2 003 .  évi ásatás, az 5-6. objektum metszetei 

Fig. 5: Excavation in Fran kel Street, 2003 ,  cross-sections of features 5-6 
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B a l ogh Csi l l a  

Avar kori juhbőrös temetkezés 
Szabadszállás, B. gyakorlótéren 

2002. november 21-én a Magyar Honvédség Alföldi Ki
képző Központjából bejelentés érkezett a kecskeméti 
Katona József Múzeumba, hogy Szabadszállás határában 
lövészárok ásása közben a gyakorlatozó katonák emberi 
csontokat találtak (1 .  sír) , melynek nagy részét megboly
gatták. Ugyanakkor értesítették a kunszentmiklósi rend
őrkapitányságot is, amelynek helyszínre érkező munka
társa kibontotta a sír többi részét, valamint a csontok 
mellett agyagedényt. 

A kecskeméti múzeum részéró1 másnap Székely 
György végzett helyszíni szemlét, melynek során a sír 
helyéró1 és annak adatairól feljegyzést készített. Megál
lapította, hogy a sír avar kori, és a területen valószínűleg 
az avar temető mellett egy nagyobb kiterjedésű szarma
ta telep is található. 

A gyakorlótéren a következő év tavaszán folytatták 
az árokásást, melynek során újabb embercsontokat ta
láltak. Szerencsére ekkor már nem ástak a csontok után. 
Mivel a kijelölt lövészárokra a kiképzéshez szükség volt, 
ezért a már részben megbolygatott és az árokban jelent
kező újabb objektumok feltárása indokolttá vált, amit 
2003. március 23-28. között végeztem el. 

A lelónely Szabadszállás községtó1 északra, a MH 
Alföldi Kiképző Központjának épületegyüttesétó1 kb. 
300 méterre, a Kunszentmiklós felé vezető műút nyuga
ti oldalán, az úttól mintegy 100 méterre található (1. 
kép 3.). Itt egy, a környezetbó1 alig kiemelkedő, széles 
homokhát húzódik ÉNy-DK irányban, amely egy egyko
ri vízfolyás keleti magaspartja. Ennek gerincén j elölték 
ki nagyjából DNy-ÉK irányban a lövészárkot kb. 80 m 
hosszúságban és 1 ,5 m szélességben, 10 m-ként megtör
ve cikk-cakk alakban. A kijelölt árok északi falára merő
legesen 4 méterenként 2,5 m hosszú és 1 m széles mel
lékágakat ástak (1. kép 1.) . 

A leletmentés során csak a lövészárokban és a falá
ban j elentkező régészeti j elenségek feltárására volt lehe
tőségem. Három szarmata méhkas alakú gödör (A-C. 
objektum) és 2 avar kori sír (2-3. sír) került elő.1 

A feltárásban a kiképzó'központ katonái voltak segítségemre. 
Köszönettel tartozom Papp Miklós ezredes parancsnoknak, hogy 
segítséget nyújtott munkámhoz. A feltárt leletanyag és a doku
mentáció a kecskeméti Katona József Múzeumban, a dokumentá
ció a KJM RégAd. 2004.1182.; a fotók 125206-125227; a leletanyag 
Gyn. 1/2003.1-20. leltári számon található. Az embertani anyag 
a SZE Embertani Tanszékére került. A leleteket Borbíró Márta 
restaurátor konzerválta, a cikkben szerepló' rajzokat Czabarka 
Zsuzsa és Koncz Margit grafikusok készítették. Munkájukat kö
szönöm. /fa antropológiai meghatározáSokat Marcsik Antóniának 
(SZTE), az állatcsontok meghatározását Vörös Istvánnak (MNM) 
köszönöm. A dolgozat az OTKA To43469 pályázat támogatásával 
készült. 
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Csi l la  Ba logh 

Avar Period burial with sheepskin at 
Szabadszállás, Dri l l-ground B 

The Alföld Training Centre of the Hungarian Army 
reported to the Katona József Museum in Kecskemét in 
November 21, 2002 that soldiers found human bones 
during the digging of a trench in the fi el ds of Szabadszál
lás (grave no. 1) ,  which they strongly disturbed. At the 
same time, they reported the bones to the police station 
in Kunszentmiklós. The police officer who surveyed the 
site unearthed the rest of the bones and uncovered a 
clay vessel beside the bones. 

György Székely surveyed the site next day on behalf 
of the Kecskemét museum. He made notes of the loca
tion and the data of the grave and determined that the 
grave came from the Avar period and most probably a 
large Sarmatian settlement could be found beside the 
Avar cemetery. 

ln the spring, trench digging was continued in the 
drill-ground, and some more bones were uncovered. 
Luckily nobody dug after the bones this time. As the 
trenches were needed for training purposes, the features 
disturbed in the trench and the ones that could appear 
in it had to be unearthed, which I carried out between 
23 and 28 March, 2003 . 

The site can be found north of Szabadszállás village, 
about 300 m from the building complex of the Alföld 
Training Centre of the of the MH, about 100 m west of the 
road to Kunszentmiklós (Fig. 1. 3). A wide sand knoll, ris
ing only slightly above its environment extends in a NW-SE 
direction, which was the eastern high bank of a former 
watercourse. The trench was started in an approximately 
SW-NE direction along its ridge in a length of about 80 m 
and in a width of 1.5 m running in a zigzag line, the direc
tion of which broke at every 10 m. Branches were dug 
perpendicular at the northern wall of the trench at every 
4 m, which were 2.5 m long and 1 m wide (Fig. 1. 1). 

The rescue excavation extended only to those ar
chaeological features that appeared in the trench and 
its walls. Three beehive-shaped pits from the Sarmatian 
period (features A-C) and 2 graves from the Avar period 
(graves nos. 2-3) were unearthed.1 

1 The soldiers of the Training Centre helped in the excavation. I owe 
thanks to Miklós Papp colonel commandant for helping my job. 
The unearthed finds and the documentation were catalogued in 
the Katona JózsefMuseum, the documentation can be found in the 
KJM ArchArch 2004.1182, the photos can be found at inv. no. 125206-
125227; the finds at inv. no. Gyn. 1/200}1-20. The anthropological 
material was handed over to the Anthropological Department of the 
SZE. Márta Biró restorer conserved the finds and Zsuzsa Czabarka 
and Margit Koncz graphic artists made the drawings for the article. 
---rilrn gratefiil för thefr contributioil. T Ehank Antónia Marcsil<. TSZTE) 
for the anthropological determination and István Vörös (MNM) for 
the determination of the animal bones. The study was prepared by 
the support of the OTKA To43469 competition grant. 
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Az avar kori sírok leírása 
1 .  sír: T.:  ÉNy-DK. H.: -, sz. : -, m.: 120 cm.2 A lövészárok 
ásásakor feldúlták. A sírgödör téglalap alakú akna volt, 
amelyben a csontváz hanyatt, nyújtott helyzetben fe
küdt. 

Mellékletek: 1. A jobb térd külső oldalánál egy edény 
került elő. Sárgásbarna színű, helyenként fekete korom
foltos, edénytörmelékkel és szerves anyaggal soványított 
agyagból, kézzel formált fazék (2. kép 1 .) .  Teste aszim
metrikus, tojásdad alakú. Nyaka rövid, függó1eges, alig 
kihajló pereme ék alakú bevagdalásokkal tagolt. Ragasz
tott, kiegészített. Ma.: 10,2 cm, pá. :  9,6 cm, fá . :  5,6 cm. 

2. sír (2. kép 2.) : T.: ÉNy-DK (300-120° ) .  Mérhető 
h . :  110 cm, sz. : 41 cm, m.: 13-17 cm. A sír északnyugati 
részét az árokásás során megsemmisítették, a medence 
tájékát és a sír láb feló1i végét állatjárás bolygatta meg. 
A lekerekített sarkú téglalap alakú aknasír alja a fej felé 
kissé lejtett. A folt jelentkezési szintjében, a csontváz 
felett kb. 5-7 cm magasságban juhcsontok kerültek elő: 
a j obb bordák felett, a sír északnyugati részénél a kopor
só szélének vonalában, valamint a sír délkeleti sarkában 
juh lábcsontok voltak. A sírban infans II. korú lánygyer
mek feküdt hanyatt, nyújtott helyzetben, koporsóban. 
Koponyája töredékesen a lövészárokból került elő. A 
jobb medencelapát kimozdult eredeti helyéró1. A csigo
lyák, a bal medencelapát, a bal lábszárcsontok és az 
ujjcsontok nem kerültek elő. 

Mellékletek: 1-3.  A nyakcsigolyáknál, a szegycsont 
közelében 3 db többtagú opal<gyöngy (2. kép 3-4.) került 
elő, melyek kék-sárga-kék sorrendben voltak felfűzve. Az 
egyik kék színű gyöngy a felszedéskor elporladt, a másik
nak is csak kis töredékét tudtuk megmenteni. Az ép darab 
h. :  1 ,2 cm, á. :  0,7 cm, lyuk á.: 0,2 cm. 4. A bal könyök és 
a bordák között szürkésbarna színű, homokkal soványí
tott anyagú, bikónikus orsógomb (2. kép 5.) került elő. 
Ma. :  1 ,3 cm, á . :  2,6 cm. 5-6. A jobb könyök és a bordák 
között, valamint a jobb térd külső oldalánál 1-1 tyúktojás 
volt töredékes állapotban. 7. A combcsontok felső részé
nél keresztben juh keresztcsont és ágyél<csigolyák feküdtek. 
8. Közelükben szárnyas csontja került elő. 

3. sír (2. kép 6.) : T.: ÉNy-DK (330-150 ° ) .  H.:  213 
cm, sz. :  71-68 cm, m. :  38 cm. Bolygatatlan. A sírgödör 
lekerekített sarkú téglalap alakú volt, alja egyenes, a 
koponya felé enyhén lejtett. A sírfolt jelentkezési szint
jétó1 5-7 cm mélységben, a csontváz felett 12-14 cm 
magasságban juhcsontok kerültek elő: a koponya felett 

2 Az 1. sír mélységadata a felszíntó1, a 2.-3. síré a foltok jelentkezési 
szin tjétó1 van mérve. A lövészárok falában tett megfigyelés sze
rint a területen a humusz vastagsága 30-50 cm között változott, 
alatta egy 15-25 cm vastagságú, barnássárga színű, humuszos 
homokréteg húzódik. A sírok és a telepobjektumok az ez alatt 
jelentkező, 60-70 cm vastag, sárga homokrétegbó1 indultak. A 
sírok a felszíntó1 átlagosan 60 cm mélyen jelentkeztek, betöltésük 
szinte csak a csontok szintjeben vált el a homokrétegtó1. 
A sírleírásokban szereplő rövidítések: T. = tájolás, h. = hosszúság, 
sz. = szélesség, m. = mélység, ma. = magasság, á. = átmérő, pá. = 
peremátmérő, fá. = fenékátmérő. 

Description of the graves from the Avar period 
Grave no. 1: 0: NW-SE. L: - ; w: -; d: 120 cm.2 It was 
disturbed at the digging of the trench. The grave shaft 
was oblong-shaped, in which the skeleton lay extended 
on the back. 

Grave .furniture: 1. A vessel was found outside the 
right knee. The hand-thrown pot was yellowish brown 
with black sooty spots, the clay was tempered with ce
ramic fragments and organic matter (Fig. 2. 1) . The body 
is asymmetrical ovoid. The neck is short and vertical, 
the slightly outverted rim is segmented by wedge-shaped 
grooves. It is glued and completed. H: 10.2 cm, rd: 9 .6 
cm, bd:  5 .6 cm. 

Grave no. 2 (Fig. 2. 2) : 0: NW-SE (300-120° ) .  Mea
surable 1 :  110 cm, w: 41 cm, d: 13-17 cm. The north
western part of the grave was destroyed by the trench, 
while a burrowing animal disturbed the pelvic region 
and the foot part of the grave. The bottom of the oblong
shaped grave shaft with rounded corners somewhat 
slanted toward the skull. Sheep bones were found in the 
levei of the appearance of the discolouration, about 
5-7 cm above the skeleton. The bones of the foot of a 
sheep were found above the ribs, along the edge of the 
coffin at the north-western part of the grave and in the 
south-eastern corner of the grave. In the grave a girl of 
infans II age lay extended on the back in a coffin. The 
fragments of the skull were found in the trench. The 
right pelvis was displaced. The vertebrae, the left pelvis, 
the left leg and the finger bones were not found. 

Grave .furniture: 1 -3 .  Three composite opaque beads 
were found at the cervical vertebrae near the breastbone 
(Fig. 2. 3-4), which were stringed in a blue-yellow-blue 
order. One of the blue beads crumbled during lifting, 
and we could rescue only a small fragment of the other 
one. The intact item: !: 1 .2 cm, d: 0.7 cm, perforation d: 
0.2 cm. 4. A greyish brown biconical spindle whorl was 
found between the left elbow and the ribs. It was tem
pered with sand (Fig. 2. 5). H: 1 .3  cm, d: 2.6 cm. 5-6. 
Each a fragmentary hen's egg was found between the 
right elbow and the ribs and outside the right knee. 7. 
The sacral bone and the lumbar vertebrae of a sheep lay 
across the upper part of the thighbone. 8. A bone of a 
fowl was found near them. 

Grave no. 3 (Fig. 2. 6) : 0: NW-SE (330-150 ° ) .  L: 
213 cm, w: 71-68 cm, d: 38 cm. Undisturbed. The grave 
was oblong-shaped with rounded corners, the bottom 

2 The depth of grave no. 1 was measured from the surface, that of 
graves nos. 2-3 from the appearance ofthe discolourations. As it 
could be observed in the wall ofthe trench, the humus was 30-50 
cm thick, which was underlain by a 15-25 cm thick, brownish 
yellow humic sand layer. The graves and the settlement features 
started from the 60-70 cm thick yellow sand layer under it. The 
grave appeared at a depth of 60 cm in average from the surface. 
Their filling could be differentiated from the sand only in the 
levei of the bones. 
Abbreviations in the descriptions of tl1e graves: 0: orientation, !: 
length, w: width, h: height, rd: rím diameter, bd: bottom diameter. 
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juhkoponya és állkapocs, a bordákon, valamint a bal 
boka felett juh lábcsontok voltak. Az akna középtenge
lyétó1 kissé nyugatabbra csúszva, koporsóban, 15-20 
cm-rel magasabban a sír fenekétó1 adultus korú férfi jó 
megtartású csontváza feküdt hanyatt, nyújtott helyzet
ben. Koponyája jobbra billent, a jobb karja szorosan a 
medence mellett feküdt, a bal kissé a medencelapátra 
volt hajlítva. A csontváz alatt és felett kb. 10-12 cm vas
tagságban nagyobb szerves anyag tartalmú, kevert ta
lajréteg volt megfigyelhető, közvetlenül a csontok mel
lett és a lábszárak alatt homogén, zsíros tapintású, 
összefüggő rétegben sötétbarna szerves anyag jelentke
zett. Ez alatt a sír aljáig kevert, laza, sárgásbarna homok
réteg volt. 

Melléleletele: 1. A medencében ovális vascsat (2. leép 
7.) került elő, mely négyzet átmetszetű, tüskéje a kariká
ra hajlik. A csatkarikához szerves anyag korrodálódott. 
H . :  3,6 cm, sz.: 2,3 cm. 2.  A koponyától 10 cm-re északra, 
vele egy magasságban, a koporsón belül edény állt, kissé 
a koponya felé dó1ve. A szürkésbarna fazéle (2. leép 8.) 
edénytörmelékkel és szerves anyaggal soványított agyag
ból kézzel formált. Teste kissé aszimmetrikusan tojásdad 
alakú, nyaka rövid és függó1eges, pereme lekerekített. 
Az edény teste seprűszerű eszközzel durvított. Kiegészí
tett. Ma.: 12 cm, pá. :  9,9 cm, fá. :  6,6 cm. 3. A bal halán
téknál és közvetlenül a jobb térd külső oldala mellett, a 
koporsón belül szárnyas(tyúle)-csontole voltak. 4-6. A sír 
betöltésébó1 juh leeresztcsont és csigolyále, marhacsigolya, 
borjú leeresztcsontja és ágyélecsigolyái, valamint szarvas
marhafog is eló'került. 

A feltárt sírok arra engednek következtetni, hogy a 
szabadszállási laktanya mellett egy nagyobb kiterjedésű 
avar kori temető helyezkedik el. Sajnálatos módon a sírok 
leletei pontosabb keltezést nem tesznek lehetővé, bár a 
többtagú gyöngyök arra utalnak, hogy a megmentett 
sírok az avar kor második felébó1 származnak. 

A 3. sírban sajátos temetkezési rítust figyelhettem 
meg: a sírból eló'került állatcsontok egy része a csontváz 
fölött 12-14 cm-rel került elő (3. leép 3-4.), s ezek elhe
lyezkedése alapján arra lehet következtetni, hogy a ko
porsóra juhbőrt terítettek, melyben a koponyát és a 
lábcsontokat a nyúzáskor benne hagyták. 

A nyúzott juhbőrök előfordulását már korábban 
megfigyelte H. Tóth Elvira a közeli kunadacsi temetóben 
késő avar sírokban, ahol többnyire a juhkoponya és az 
állkapocs alól kerültek elő a lábvégcsontok is.3 Elhelyez
kedésük alapján valószínűnek látszik, hogy a nyúzott 
állatbőröket összehajtogatva tették a halottak mellé. 
Hasonló jelenséget figyelt meg Horváth Attila és H. Tóth 
Elvira a Szabadszállás község belterületének DNy-i szé
lén, a Batthyány utcában feltárt 7-8. századra keltezhe
tő avar temetőrészlet számos sírjában.4 Itt azonban már 

3 H. Tórn 1981, 178. 
4 H. Tórn 1981, 178-179. 

was flat and slightly slanted toward the skull. Sheep 
bones were found 12-14 cm above the skeleton 5-7 cm 
under the level of the appearance of the discolouration 
of the grave. The skull and the jaw of a sheep lay above 
the skull, while the bones of the legs of the sheep were 
found on the ribs and above the left ankle. The well
preserved skeleton of an adult male lay ín a coffin 
somewhat shifted to the west of the medial axis of the 
grave 15-20 cm above the bottom of the grave. The body 
lay extended on the back. The skull tilted to the right, 
the right arm was extended next to the pelvis, the left 
arm was slightly bent on the pelvis. An approximately 
10-12 cm thick mixed soil of humic content was ob
served under and above the skeleton, while next to the 
bones and under the legs a coherent layer of uniform 
dark brown humic matter appeared, which felt greasy 
to the touch. From this layer until the bottom of the 
grave, a mixed, loose yellowish brown sand was found. 

Grave fu.rniture: 1 .  An oval iron buclele (Fig. 2. 7) was 
found in the pelvis. The tongue was bent on the ring, 
which was square-shaped in cross-section. Organic mate
rial rusted to the ring of the buckle. L: 3 .6 cm, w: 2.3 cm. 
2. A vessel stood in the coffin 10 cm to the north of the 
skull ín the same height. It slightly tilted toward the skull. 
The greyish brown pot (Fig. 2. 8) was hand-thrown, the 
clay was tempered with ceramic fragments and organic 
matter. The body is oval, somewhat asymmetrical. The 
neck is short and vertical, the rim is rounded. The surface 
of the vessel was coarsened with a broom-like tool. Comp
leted. H: 12 cm, rd: 9.9 cm, bd: 6.6 cm. 3. The bones of a 
Jowl (hen) were found inside the coffin at the left temple 
and outside the right knee. 4-6: The filling of the grave 
also contained the sacral bone and vertebrae of a sheep, a 
cattle vertebra, the sacral bone and sacral vertebrae of a 
calf and a tooth of a cattle. 
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The unearthed graves suggest that a larger cemetery 
existed in the Avar period beside the military barracks 
at Szabadszállás. Regrettably, the finds of the graves are 
not sufficient far a more exact dating, although the 
composite beads imply that the rescued graves came 
from the second half of the Avar period. 

I could observe a specific burial rite in grave no. 3 .  
Some o f  the animal bones recovered from the grave 
were found 12-14 cm above the skeleton (Fig 3. 3-4) . 
Their position suggests that a sheepskin was spread over 
the coffin, and the skull and the bones of the feet were 
left ín the skin. 

Elvira H. Tóth observed the occurrence of sheep
skins in the late Avar graves of the nearby Kunadacs 
cemetery, where the bones of the feet were usually also 
found under the skull and the jaw of the sheep.3 The 
position of the bones suggests that the skins were 
földed before placing them beside the dead. Attila Hor-
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az állatcsontok többnyire nem egy csomóban feküdtek, 
hanem a gyakorlótéri 3. sírhoz hasonló elrendezésben: 
a juhkoponyák általában a törzs vagy az emberi koponya 
közelébó1 kerültek elő, esetleg a csontváz alatti szintbó1, 
a juh állkapcsok a közelükben voltak, a lábcsontok vi
szont a vállak vagy a karok mentén, illetve a comb vagy 
az emberi lábszárcsont táján, felette, vagy alatta helyez
kedtek el. H. Tóth szerint a legtöbb esetben - az általa 
feltárt 58 sír egyikében sem figyelt meg koporsós temet
kezést - a kiterített juhbőr az eltemetett letakarása cél
jából került a sírba, és elsősorban a koponyát és a felső
testet védték vele a földtó1.5 

Az általam feltárt 3. sírban egyértelműen követhető 
volt a váz mellett az egykori koporsó barnás elszínező
dése, amire ráterítették a nyúzott juhbőrt. Mindebbó1 
arra lehet következtetni, hogy a mi esetünkben a halott 
védelméró1 itt már nem kellett gondoskodni, hanem a 
kiterített juhbőrnek más jelentése lehetett. Nyilván ezek 
az állatcsontok nem voltak ételmellékletek, mert amit 
útravalónak szántak, azt a koporsóba helyezték a halott 
mellé: erre utal a koponyához állított durva, kézzel for
mált fazék, a jobb térd mellett előkerült szárnyascsontok, 
valamint a lábszárak között talált juhkeresztcsont és fa
rokcsigolyák. 

Megtámogatja megállapításomat, hogy teljesen ha
sonló megfigyelést tett az ásatója a Visegrád, Széchenyi 
u. 19.  lelónelyen feltárt két késő avar sírban: Szőke Má
tyás rövid j elentésében szintén a koporsóra terített 
juhbőrt említ a koponyával és a lábcsontokkal együtt, 
míg a koporsón belül egy másik juhkoponya volt, ami 
viszont már ételmellékletként értelmezhető.6 

Szőke Béla vitatta a késő avar sírokban előforduló 
marha- és juhbőrök kultikus, sámánisztikus jelentését, 
és azokat jelképes ételáldozatként értelmezte a kisalföl
di késő avar temetőkbó1 felgyűjtött példái alapján.7 Ké
sőbb Tomka Péter a Győrszentiván, söprűshegyi kora 
Árpád-kori temető 22. sírjának nyúzott marha bőrös te
metkezése kapcsán ismét vizsgálat alá vette a problémát. 
Szőke Bélával ellentétben - meggyőző érveléssel - a sí
rokba tett nyúzott marha- és juh bőröket halotti áldozat
ként értelmezte.8 Több példát is hozott Keletró1, ami 
alátámasztja, hogy a rituálisan eltemetett szarvasmarha 
vagy juh többet jelentett egyszerű húsételnél. 

A 2. sír esetében bolygatottsága miatt a temetési 
rítust nem lehet egyértelműen megállapítani. Csak va
lószínűsíteni lehet, hogy a 3. sírhoz hasonlóan itt is a 
koporsóra terített juhbőrös temetkezésró1 lehet szó, ahol 
talán a halott életkora miatt juh helyett bárányt áldoztak 
fel, s annak bőrét terítették a koporsóra. 

A Szabadszállás-E. gyakorlótér avar sírjaiban megfi
gyelt nyúzott juhbőrös temetkezés további vizsgálatához 

5 H. Tórn 1981, 179. 
6 SzőKE 1970, 58-59. 
7 SzőKE 1979, 96-103. 
8 T. SZŐNYI-TOMKA 1985, 112-i14. 

váth and Elvira H. Tóth observed a similar phenomenon 
in many graves of the Avar cemetery fragment dated 
from the 71L81h centuries unearthed ín Batthyány Street 
in the SW part of the inner territory of Szabadszállás.4 
Here, however, the animal bones did not lie in a heap, 
they were arranged ín a similar pattern as the ones 
uncovered ín grave no. 3 of the drill-ground. The sheep 
skull was usually found near the human trunk or the 
skull, perhaps from a level deeper than the skeleton. 
The sheep jaw was near it, while the bones of the feet 
were discovered along the shoulders or the arms, or ín 
the region of the human thighs or legs, either above or 
under them. According to H. Tóth, who did not observe 
the existence of a coffin ín any of the 58 graves she 
uncovered, the spread sheepskin was put into the grave 
to cover the dead, and first of all the skull and the u pper 
body were protected from the earth.5 

In the case of our excavation, the brownish discol
ouration of the coffin on which the skin was spread was 
clearly visible along the skeleton ín grave 3. This suggests 
that here there was no need to protect the dead, the 
spread sheepskin must have had a different purpose. 
These bones were certainly not the remains of a food 
offering, since the offering intended for the journey was 
put into the jug placed beside the dead ín the coffin. 
The coarse, hand-thrown pot put beside the skull, the 
bones of fowls beside the right knee and the sacral bone 
and the tail vertebrae of the sheep found between the 
legs evidence this. 

The fact that the archaeologist made the same ob
servations ín the two late Avar graves unearthed at site 
19. Széchenyi Street ín Visegrád corroborates my conclu
sion. In his short report Mátyás Szőke mentioned a 
sheepskin with the skull and the bones of the feet ín it, 
which was spread over the coffin. He also found an
other sheep skull within the coffin, which could already 
be interpreted as a food offering.6 

Béla Szőke doubted that the cattle and sheepskins 
occurring in the graves had a cultic, shamanistic mean
ing and interpreted them as symbolic food offerings 
after the examples he had collected from late Avar 
cemeteries.7 Péter Tomka examined the problem again 
on the occasion of a burial with cattle skin ín grave no. 
22 of a cemetery from the early Árpádian Period in 
Győrszentiván, Söprűshegy. He convincingly argued 
against Béla Szőke that the cattle and sheepskins put 
into the graves were the elements of the funeral offer
ing.8 He cited several examples from the East to support 
that a ritually buried cattle or sheep meant more than 
simply meat. 

4 H. Tórn 1981,_ c178-179 
5 H. Tórn 1981, 179 
6 SZŐKE 1970, 58-59 
7 SzőKE 1979, 96-io3 
8 T. SzőNv1-TOMKA 1985, 112-114 
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és értelmezéséhez újabb, hasonló megfigyeléseket ered
ményező feltárások vihetnek közelebb. Azt azonban 
megállapíthatjuk, hogy a nyúzott juhbőrös temetkezések 
a nyúzott marhabőrösökkel együtt - hiszen azokkal egy 
gondolati háttérbó1 származnak - közép-késő avar kör
nyezetbó1, ha nem is túl nagy számban, de ismertek a 
Dunántúlról és az Alföldró1 egyaránt.9 

Avar kori lelónelyek és leletek 
Szabadszálláson 

1 .  Szabadszállás, Batthyány u. (H. TóTH 1990, 163; H .  
TóTH 2002a, 335) :  7-8. századi temető. 
2. Szabadszállás, B. gyakorlótér: késő avar kori temető. 
3 .  Szabadszállás, Kovács J. u. (H. TóTH 1990, 164; H. TóTH 
2002b, 335) :  késő avar kori sírlelet. 
4. Szabadszállás, szórvány (H. TóTH 1992, 54, 14. t; H. 
TóTH 2002, 334-335) :  késő avar szíjvégek és edénytöre
dékek. 
5. Szabadszállás, szórvány (BALOGH 2002, 310, 12. kép 2) : 
kora avar jellegű edény. 

9 T. SzőNv1-ToMKA 1985, 118, 8. j .  
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Grave no. 2 was too disturbed to afford us to uni
laterally determine the burial rite. Nevertheless, it seems 
probable that a sheepskin was spread over the coffin 
similarly to grave no. 3. Here a lamb was offered instead 
of a sheep perhaps because of the age of the dead, and 
the skin of the animal was spread over the coffin. 

Further excavations of graves where the same phe
nomena can be observed can take us closer to the 
deeper analysis of the burial rite with sheepskins ob
served in the Avar graves at Szabadszállás, Drill-ground 
B. It can, however, be established that burials with 
cattle skins and sheepskins, which root in the same 
ideological background, are known from Transdanubia 
and the Great Hungarian Plain alike, even though not 
in large numbers.9 

Sites andfindsfrom the Avar PeriOd at 
Szabadszállás 

1. Szabadszállás, Batthyány Street (H. TóTH 1990, 163; H. 
TóTH 2oow, 335) :  cemetery from the 7th -8th centuries 
2. Szabadszállás, Drill-ground B: Late Avar cemetery 
3. Szabadszállás, Kovács J. Street (H. TóTH 1990, 164; H. 
TóTH 2002b, 335) :grave find from the late Avar Period 
4. Szabadszállás, stray finds (H. TóTH 1992, 54, 14. t; H. 
TóTH 2002, 334-335) late Avar strap-ends and vessel 
fragments 

· 

5. Szabadszállás, stray find (BALOGH 2002, 310, fig. 12. 
2) : a vessel of early Avar features. 

9 T. SzőNv1-ToMKA 1985, 118, note 8. 
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2 .  

3 .  

1 .  
10m 
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1 .  kép Szabadszá l lás, B. gyakorlótér 1 :  a megkutatott terület térképe, 2-3 :  a lelőhely földrajzi elhelyezkedése 

Fig. 1 · Szabadszá llás, Drill-ground B 1 :  map of the i nvestigated territory, 2-3 :  geographical position of the site 
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2 .  kép: Szabadszál lás, B. gyakorlótér, az avar sírok és leleteik 1 :  1 .  sír; 2-5:  2 .  sír, 6-8: 3. sír 

Fig. 2 :  Szabadszá l lás, Drill-ground B, Avar graves and their finds 1 :  grave no.  1 ;  2-5 :  grave no. 2 ,  6-8: grave no. 3 
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3. kép: Szabadszá l lás, B. gyakorlótér, az avar sírok 1 :  2 .  sír, 2-L c 3 .  sír 

Fig 3 Szabadszál lás ,  Dri l l -ground B. Avar graves 1 :  grave no. 2 ,  2-Li :  grave no.  3 
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Appendix 

Vörös István 

A Szabadszállás, B.  gyakorlótéren fel
tárt avar kori sírok állatcsontleletei 
2. sír: Gyermek, bolygatott temetkezés. A sírban két, 
eltérő életkorú bárány és egy csirke csontmaradványai 
voltak. A fiatal juhok mortalitása alapján a gyermek 
temetési időszaka a kora őszi hónapokra (szeptember
október) eshetett. 

1. Juh I. - A gyermek combcsontjain keresztben: 
bárány keresztcsontja (sacrum 1-IV, kisméretű, nem 
csontosodott el) .  

2 .  Juh II. - A gyermek combcsontjain keresztben: 
fiatal kos három ágyékcsigolyája (vert. lumb.),  kereszt
csontja (sacrum l . ,  még nem csontosodott el) és jobb 
oldali bokacsontjai (astragalus, calcaneus, tub. még nem 
csontosodott el) . A sír délkeleti végében: j obb oldali 
hátulsó lábközépcsontja (dext. metatarsus, a dist. epiph. 
hiányzik, még nem csontosodott el) és bal oldali sarok
csontja (sin.astragalus) . A kos bárány marmagassága ki
fejlett korában 62 cm magas lett volna. 

3. Tyúk - A gyermek combcsontjain keresztben: 
fiatal csirke jobb oldali lábszára (dext. tibiotarsus, prox.
dist végei még nem csontosodtak el) . 

4. Tojás - Az ásatási megfigyelések szerint a jobb 
oldali könyök belső oldalánál és a jobb oldali térd külső 
oldalánál tyúktojás héjtöredékei voltak. 

3. sír: Férfi, bolygatatlan temetkezés. A sírban egy 
borjú, egy bárány és egy kifejlett tojó tyúk csontmarad
ványai voltak, valamint egy fog, amely kifejlett szarvas
marha egyedtó1 származik. A fiatal bárány mortalitása 
alapján a férfi temetése téli hónapokban (november-de
cember) történhetett. 

1 .  Juh - Az emberi koponya felett 10-12 cm-re, 
északnyugati tájolásban: szarvatlan juh bárány feje  (ko
ponya és állkapocs pár, fogazat: dp2-4, Ml.  a rágófelület 
még nem alakult ki) . Az emberváz bal oldali bordái felett 
10 cm-rel: jobb oldali mellső lábközépcsont (dext. meta
carpus, dist. epiph. hiányzik, nem csontosodott el) . A 
férfiváz bal oldali lábszára fölött: jobb oldali hátulsó 
lábközépcsont (dext. metatarsus, dist. epiph. hiányzik, 
nem csontosodott el) . 

2. Szarvasmarha I. - A sír betöltésébó1: borjú ke
resztcsont négy darabban (sacrum I-IV., nem csonto
sodott el) . 

3. Szarvasmarha II. - A sír betöltésébó1: kifejlett alsó 
M (molaris) koronatöredék. 

4. Tyúk - Az emberváz bal halántékánál: jobb oldali 
combcsont (dext. femur) és bal oldali lábszárcsont (sin. 
tibiotarsus) . A jobb oldali térd külső oldalánál: mellcsont 
elülső fele (sfernum), hosszú-keskeny villacsontja (cal
vicula), jobb oldali medencecsont (pelvis) . A sír betölté
sébó1:  jobb oldali lapocka (dext. scapula) ,  bal oldali 

Bti 

Appendix 

Istvá n  Vörös 

Animal bone finds from the Avar 
graves u nearthed at Szabadszállás, 
Dri l l-ground B 

Grave no. 2: Child, disturbed burial. The grave con
tained the bone remains of two lambs of diverse ages 
and a chicken. Judged from the mortality of the young 
sheep, the child was buried in the early autumn (Sep
tember-October) . 

1 .  Sheep I - Across the thighbones of the child: the 
sacral bone of a lamb (sacrum 1-IV, small, not ossi
fied) 

2. Sheep 11 - Across the thighbones of the child: three 
lumbar vertebrae (ver. lumb.) , the sacral bone (sacrum 
I, not yet ossified) and the bones of the right ankle 
(astragalus, calcaneus, tub., not yet ossified) of a young 
ram. ln the south-eastern end of the grave: right hind 
metatarsal (dext. metatarsus, the dist. epiph. is missing, 
not yet ossified) and left heel bone (sin. astragalus) . The 
withers height of the young ram would have been 62 
cm at a mature age. 

3. Hen - Across the thighbones of the child: the right 
leg of a young chicken ( dext. tibiotarsus, the prox.-dist. 
ends did not yet ossify) . 

4. Egg - According to the excavation observations 
the fragments of hen's eggs were found inside the right 
elbow and outside the right knee. 

Grave no. 3: Undisturbed burial of a male. The 
grave contained the bone remains of a calf, a lamb and 
a mature hen, and a tooth ofmature cattle. The mortal
ity of the young lamb suggests that the man was buried 
in the winter (November-December) . 

1 .  Sheep - 10-12 cm above the human skull in a 
north-western orientation: the hornless head of a lamb 
(skull and pair of jaws, teeth: dp3-4, Ml, the occlusion 
surface did not yet develop) .  10 cm above the left ribs 
of the human skeleton: right fore metacarpal (dext. 
metacarpus, dist. epiph. is missing, it is not ossified) . 
Above the right leg of the male skeleton: right hind 
metatarsal (dext. metatarsus, dist- epiph. is missing, not 
ossified). 

2. Cattle I - From the filling of the grave: the sacral 
bone of a calf in four pieces (sacrum 1-IV, not ossified) 

3. Cattle 11 - From the filling of the grave: fragment 
of the crown of a developed lower M (molaris) 

4. Hen - At the left temple of the human skull: right 
thighbone (dext. femur) and left leg (sin. tibiotarsus) . 
Outside the right knee: the frontal part of the breastbone 
(sternum) , long-narrow clavicle (clavicula) and right 
pelvis (pelvis) . From the filling of the grave: right 
scapula (dext. scapula), left thighbone (sin. femur), right 
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combcsont (sin. femur) , jobb oldali lábszárcsont (dext. 
tibiotarsus) , bal oldali lábközépcsont (sin. tarsometatar
sus, tojó) .  

leg (dext. tibiotarsus) and left metartarsal (sin. Tarso
metatarsus, hen) . 

Csontméretek (mm) 
Measurements of the bones (mm) 

Hossz Prox. sz. 
Length Prox. w. 

J u h  Sheep 
Metacarpus 3 .  /8S/  20 

Metatarsus 2 .  191< 1  20 

3 .  / 1 1 1< /  1 8  

Tyúk  Hen 
Femur 3 .  7 1 .0 l S .0 

70.0 l S ,O 

Tibiotarsus 3 .  1 00.0 1 8 ,0 

99 , 0  1 8 ,0 

Tarsometatarsus 3 .  68,0 1 1 .0 

Diaph .  sz. Dist. sz. Prox. m. Diaph. m. 
Diaph. w. Dist. w. Prox. h. Diaph. h. 

1 1 , S 1 3 . S  8 ,S  

1 0  1 9 9 
1 0  1 7  8 .S  

6,0 1 3 ,0 

6,0 1 3 ,0 

s .s  9,0 

s . s  9 .0 

s.o 1 2 .0 

8 5 
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Cseke Ágnes - Mi klós Zsuzsa 

G eodéziai felmérések Németkér, 
Közlegelőn 

Felmérés Set5F mérőállomással 
A Tolna megyei földvárkutatás keretében 2003. június 
23-án, átrepülés közben vettem észre a Németkér hatá
rában, a Közlegelő-dűlóben levő, árokkal, sánccal övezett 
dombot (1 -2. kép) . 

A GPS koordináta (46°45,003' 18°43,113') alapján 
augusztus 13-án jártam be a lelónelyet, amely a falutól 
ÉNy-ra kb. 2,5-3 km-re, a Hardi-ér K-i partján helyezke
dik el, a vizenyős területbó1 mintegy 4,5 m-re kiemelke
dő dombok egyikén. A kb. 10x20 m-es, ovális dombot 
körben árok, és kívül sánc övezi. A dús füvű legelőn le
letet nem találtam. 

A geodéziai felmérésre késő ősszel nyílt lehetőség. 
Ugyanakkor bejártuk a környéket is. A legelőn a vakond
és disznótúrásokat néztük meg. Mindössze 1 db fehér, 
kavicsos anyagú, középkori fazékoldalt találtunk. Meg
néztük a közelben levő szántást is, de a frissen boronált 
talajban nem találtunk leleteket (3. kép) . 

A minimális leletanyag ellenére az árokkal övezett 
domb - mérete, szerkezete alapján - minden bizonnyal 
középkori földvár. Korának, szerkezetének pontos megál
lapításához természetesen ásatás szükséges. 

A földvár felmérését egymástól függetlenül, más
más módszerrel, szemlélettel végeztük el. 

Jómagam Set5F mérőállomással és SDR31 terepi 
adatrögzítővel mértem (4. kép) . 1  A mérés módszere a 
szokásos földvármérési mód: a terepalakulattól és a lá
tási viszonyoktól függően vesszük fel a pontokat a védett 
területen és az erődítés vonalán (perem, köröm, árokfe
nék, sánctető, terep stb.) .  Ha nagyon kicsi a szintkülönb
ség, sűrűbben vesszük fel a pontokat. Az erődítésen kívül 
50-100 m távolságig mérünk. 

A Set5F mérőállomás legfontosabb tulajdonságai: bel
ső memóriája 3000 adatsor (pont) kapacitású; a szögmé
rés pontossága 5"; a távmérés hatótávolsága 1 prizmával 
1500 m; pontossága 3 mm+2 ppm. Viszonylag nagy szint
különbségeket is mérhetünk vele anélkül, hogy át kelle
ne állni: a prizmát a toldalékkal együtt 3,5 m-re lehet 
kiemelni. Tiszta terepen igen gyorsan mér: 1 ,7 másod
perc/pont (durva mérésnél) . Erdóben, illetve kedvezőt
len időjárási körülmények között (pl. szélben, borús, 
hideg idóben) természetesen lassabb a mérés. 

A műszer mindenféle geodéziai munkára alkalmas. 
Mi csupán földvárfelmérésnél alkalmazzuk. Önállóan 
is lehet vele dolgozni, vagy pedig SDR31 terepi adatrög
zítővel együtt. Utóbbi esetben az adatokat az SDR tárol
ja. 

1 A felmérést Korondán Zoltán aktív közrem Cíködésével végeztem, 
a rajz Réti Zsolt munkája. 

Ágnes Cseke - Zsuzsa Miklós 

Geodetic surveys at  Németkér, 
Közlegelő 

Survey with Set5F measuring instrument 
I noticed the hill enclosed by trenches and ramparts 
(Figs. 1 -2) at Közlegelő as we were flying over Németkér 
in June 23, 2003 within the frames of earthen fort in
vestigations in Tolna county. I surveyed the site on 
August 13 after the GPS co-ordinates (46 ° 45 ,003'  
18°43,113') . It can be found about 2.5-3 km NW of the 
village on the E bank of the Hardi-ér, on one of the knolls 
rising about 4.5 m over the waterlogged area. A trench 
and, outside it, a rampart encircle the about 10x20 m 
large oval knoll. I could not find any finds in the pasture 
thickly overgrown by grass. 

We could make a geodetic survey in late autumn 
and at the same time we surveyed the environment of 
the site. We checked the mole-hills and the wallowing 
places of pigs. We found only a single wall fragment of 
a medieval pot of a pebbly material. We also walked the 
length of the ploughed land in the nearby but could not 
find anything in the freshly harrowed field (Fig. 3) . 

Despite the minimal number of finds, the hill en
closed by trenches must have been a medieval earthen 
fort after its measurements and structure. Naturally, 
excavations must be conducted to determine the exact 
age and structure of the fort. 

The surveys of the earthen fort were carried out 
independent of each other from different approaches 
and with different methods. 

I myself1 took measurements with the help of a 
Set5F instrument and a SDR31 field data-recorder (Fig. 
4) . The method of the measurement was the one gener
ally used at earthen forts: the points are set in the 
protected area and along the line of the fortification 
(edge, slope, bottom of the trench, top of the rampart, 
field etc.) depending on the surface formations and the 
visibility. When the altitude differences are small, the 
points are set denser. We measured to a distance of 
50-100 m outside the fortification. 

The major characteristics of the Set5F measuring instru
ment: The integrated memory has a capacity of 3000 data 
units (points) , the exactitude of angle measurement is 5"; 
the range of distance measurement with 1 prism is 1500 
m, its exactness is 3 mm+2 ppm. We can measure rela
tively large elevation differences without changing the 
position: the prism can be raised to a height of 3.5 m with 
an extension. It measures fast in a clear field: 1 .7 second/ 
point (at approximate measurements) . Naturally, it takes 
more time in a forest or within unfavourable weather 
conditions (e.g. in wind, and cloudy sky, cold weather) . 

1 I made the survey with Zoltán Korondán's active co-operation. 
Zsolt Réti prepared the drawing. 
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A műszerrel rögzített adatokat a Geoprofi nevű prog
ram segítségével tölthetjük át számítógépre. A megfele
lő módon áttöltött adatokat az AutoCad alapú AutoGeo
val dolgozhatjuk fel. Ez a program támogatja a geodéziai 
felmérések feldolgozását és a legkülönbözó'bb méretará
nyú térképek szerkesztését. Segítségével a terepi geodé
ziai mérések teljes feldolgozását elvégezhetjük. A pon
tokat a program háromdimenziós rajzelemként kezeli, 
így lehetővé teszi a domborzatmodell vagy a szintvonal
rajz automatizált előállítását, a hossz- és keresztszelvé
nyek készítését. A program korábbi verziójával szemben 
a jelenleginél már lehetőség van a szintvonalkészítést 
megelőző hálókészítés kézi és automatikus változatára 
is. Meghatározhatjuk pl. a készítendő rajz méretarányát, 
j elkulcsát, az alapszintvonalak távolságát. Miután a 
program által ismert jelkulcsot a földvárak ábrázolásá
nál nem tudjuk alkalmazni, előzetesen nem kérünk 
jelkulcsot. 

Miután ez a program AutoCad alapú, lehetővé teszi, 
hogy a szintvonalas felmérésen utólag további művele
teket végezhessünk az AutoCad szerkesztő parancsainak 
segítségével. Így lehetőség nyílik pl. a peremek, sáncok, 
gödrök stb. ábrázolására, a földvárfelméréseknél alkal
mazott jelkulcs felhasználásával. 

A mért pontok alapján az AutoGeo az általunk kije
lölt helyen metszeteket is készít. A németkéri föld várról 
torzításmentes metszetet készítettünk. A program azon
ban lehetőséget nyújt akár többszörös torzításra is. Erre 
akkor van szükség, amikor pl. az egykori árkokat, sánco
kat a mezőgazdasági művelés már erősen lekoptatta, 
ezért torzítás nélkül nem lennének szemléletesek a met
szetek. 

Eddigi tapasztalataim szerint a fent leírt mérőállo
más földvármérésre nagyon jól használható. A hagyo
mányos, kézi műszerekkel (Nováki Gyula és Sándorfi 
György által használt módszer) szemben több előnye is 
van: gyors; a mérési adatokat tárolja, és az AutoGeo fel 
is szerkeszti a pontokat. Tehát nem kézzel kell beírni az 
adatokat, és nem kézzel kell szerkeszteni a szintvonala
kat. Az értelmezést, a régészeti jelkulcsok felrakását már 
természetesen nekünk kell elvégeznünk. Hátránya, hogy 
esó'ben, havazásban ezt a műszert nem célszerű használ
ni a meghibásodás veszélye miatt. 

Miklós Zsuzsa 

Felmérés a térinformatika eszközeivel2 
Szakmérnök jelöltként diplomamunkámban3 a német
kéri földvárat és környékét GPS (Global Positioning 
System = Globális [az egész Földre kiterjedő] Helymeg
határozó Rendszer) technikával, és Wild (Leica) TC1010 
típusú mérőállomással mértük fel.4 A terepi felmérések-

2 CsEKE 2004a 
3 CSEKE 2004 
4 A mérésnél konzulenseim (BME) és kollégáim (KÖH) nyújtottak 

segítséget. 

The instrument is suitable for various geodetic tasks. 
We use it only for the survey of earthen forts. It can be 
used independently or together with a SDR31 field data 
recorder. ln the latter case the SDR stores the data. 

The data recorded by the instrument can be loaded 
into the computer with the help of the Geoprofi program. 
The appropriately loaded data can be elaborated with 
the AutoCad-based AutoGeo program. This program 
supports the elaboration of the geodetic surveys and 
the construction of maps in most diverse scales. With 
its help we can prepare the complex elaboration of 
geodetic surveys. The program treats the points as three
dimensional graphic units, thus a relief model, a contour 
map or longitudinal and cross-sections can automati
cally be prepared. The new version of the program 
supports both a manual and an automatic net creation 
preceding the drawing the contour lines. We can deter
mine, e.g. the scale, the legends of the drawing and the 
distances between the main contour lines. As the le
gends used by the program cannot be applied at the 
drawing of earthen forts, we omit this step. 
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This program is  based on AutoCad and affords to 
make further modifications with the help of the editor 
commands. Thus we can draw e.g. edges, ramparts, pits 
etc with the legends used at earthen fort surveys. 

The AutoGeo prepares cross-sections where we want 
from the measured points. We made an undistorted 
cross-section of the Németkér earthen fort. The pro
gram, however, affords the preparation of even a mul
tiply distorted picture. This is necessary when, e .g. ag
ricultural activity has worn off the one-time trenches 
and ramparts and the cross-section would not be sug
gestive enough without distortion. 

As far as I could experience, the above-described 
measuring instrument proved excellent for the survey 
of earthen forts. It has plenty of advantages as com
pared to the traditional manual instrument (the 
method applied by Gula Nováki and György Sándorfi) . 
It is fast, it stores the measurement data and the Auto
Geo makes a drawing from the points. It means that 
there is no need to manually enter the data and calcu
late the contour lines. Naturally it is our task to interpret 
the data and add the archaeological legends. The dis
advantage of the method is that it is not suggested to 
use the instrument in rain and snowfall for fear of a 
technical failure. 

Zsuzsa Miklós 

Survey with GPS instruments2 
Within the topic of my university degree work in en
gineering3, we surveyed the earthen fort of Németkér 
and its environment with a GPS (Global Positioning 
System) and a Wild (Leica) TC1010 type measuring 

2 CSEKE 2004a 
3 CSEKE 2004 
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nél általában az Amerikai Egyesült Államok által kifej
lesztett NAVSTAR/GPS (Navigation System with Timing 
And Ranging/Global Positioning System = Idő és távol
ságmérésen alapuló globális helymeghatározás) mester
séges holdakra végzünk méréseket. A NAVSTAR/GPS 
egy a Föld felszínén, vagy annak közelében háromdimen
ziós hely-, sebesség-, valamint időmeghatározást lehetővé 
tevő, az időjárási körülményektó1 független rendszer.5 

A GPS-szel a mesterséges hold és a földi vevő közöt
ti úgynevezett pszeudo- (ál) távolságot a mesterséges 
hold által kibocsátott jel futási idejének mérésével hatá
rozzuk meg. A GPS-szel mért távolság nem tekinthető 
geometriai értelemben vett távolságnak. A geometriai 
távolságot javításokkal kell ellátnunk, mely javítások a 
mesterséges hold és a vevő órájának eltérésébó1, vala
mint a légkör szerkezetének hatásaiból adódnak. A 
mesterséges hold koordinátáit a Kepler-törvények segít
ségével a hold által sugárzott adatokból (a mesterséges 
hold pályájának helyzete, a pályaellipszisre vonatkozó 
adatok, a mesterséges hold helyzete a pályasíkon, kor
rekciók) számíthatjuk. A meghatározandó pont koordi
nátáit a földi vevő által „látott" mesterséges holdak 
koordinátáinak, és a mért pszeudo-távolságok ismereté
ben határozhatjuk meg. 

A felméréseknél a nagyobb pontosság eléréséhez 
két, vagy több vevőt használunk. Az adatok feldolgozá
sánál nem az számít, hogy a vevők külön-külön az adott 
ponton meghatározott ideig hány mesterséges holdat 
észleltek, hanem az, hogy egyidejűleg milyen hosszú 
ideig mértek a vevők, és ezen időtartam alatt mennyi 
volt azon mesterséges holdak száma, amelyeket az 
összes vevő látott. 

A GPS régészetben való alkalmazhatóságának az 
igazolásához - majdani célomhoz - a mesterséges hol
dakon alapuló mérési módszerek közül az RTK (Real 
Time Kinematic = Valós idejű kinematikus módszer) 
technikát használják a geodéziai pontossági igényű fel
méréseknél. Az RTK mérés valós idejű, mivel a mérés 
végeredményei, azaz a meghatározandó pontok koordi
nátái (GPS rendszerbeli koordináták, vagy más, az adott 
országra jellemző koordináták [például EOV]) közvetle
nül a terepen, néhány másodperces észlelés után a 
rendelkezésünkre állnak; és kinematikus, mert a mérés
ben kétfajta vevő vesz részt: az álló (referencia) vevő, 
amely a mérés teljes időtartama alatt egy helyben áll, 
és a mozgó vevő. 
Az RTK mérési módszer lényege6: 
- A referenciavevő a mérési adatokat (időpontok, távol
ságok) folyamatosan, rádiós összeköttetés révén továb
bítja a mozgó vevő felé. A mozgó vevő feladata az adatok 
feldolgozása, és helyzetének meghatározása a referen
ciavevó11öz képest. 

5 VARGA-VIRÁG-Szűcs 1987 
6 HusTI 2000 
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instrument.4 At the measurements taken in the field, 
we measured by the satellites NAVSTAR/GPS (Naviga
tion System with Timing And Ranging/Global Position
ing System) developed in the United States of Ameri
ca. NAVSTAR/GPS is a system that enables the three
dimensional determination of a place, speed and time 
on the surface of the Earth or close to it, irrespective 
of the weather conditions.5 

With the GPS, the so-called pseudo distance bet
ween the satellite and the receiver on the earth is de
termined with measuring the runtime of the sign emit
ted by the satellite. The distance measured with GPS is 
not a distance in a geometrical sense. ln order to get the 
geometrical distance, corrections have to be made, 
which come from the discrepancy between the clocks 
of the satellite and the receiver and the structural effects 
of the atmosphere. The co-ordinates of the satellite can 
be calculated from the data issued by the satellite (the 
position of the orbit of the satellite, data of the ellipse 
of the orbit, the position of the satellite in the plane of 
the orbit, corrections) with the use of Kepler's laws. The 
co-ordinates of the point we intend to measure can be 
determined from the co-ordinates of the satellites that 
the receiver "sees" from the earth and the measured 
pseudo-distances. 

Two or more receivers are used at the surveys for 
the sake of a greater exactness. What is important at the 
elaboration of the data is not how many satellites the 
individual receivers detect and how long but how long 
the receivers measure at a time, and the number of the 
satellites that all the receivers detect during this time 
range. 

To justify the adaptability of the GPS in archaeol
ogy, which is my future aim, the RTK (Real Time Kine
matic) system is used from the measuring methods 
based on satellites at surveys that need a geodetic exact
ness. The RTK measurements are taken in real time 
since the co-ordinates of the points to be determined 
(co-ordinates in the GPS system or other co-ordinates 
characteristic of the country [ e.g. EOV]) are ready after 
a few seconds of recording in the field since two types 
of receivers are used: a stabile (reference) receiver, 
which is not moved during the measuring, and a mobile 
receiver. 
The essence of the RTK measuring method:6 
- The reference receiver continuously transmits the 
measurement data (time and distances) to the mobile 
receiver through radio connection. The task of the mo
bile receiver is the elaboration of the data and the de
termination of its position in relation to the reference 
receiver. 

4 I got help in the measuring from my consultants (BME) and my 
colleagues (KÖH). 

5 VARGA-VIRÁG-Szűcs 1987 
6 Husn 2000 
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- Az RTK mérés feltételezi, hogy az álló vevő helyzete 
a GPS alaprendszerében (tömegközépponti elhelyezésű 
ellipszoid) ismert. Amennyiben ez a feltétel nem áll 
fenn, az álló vevő koordinátáit előzetesen meg kell hatá
rozni. Az ismeretlen pontok (itt: álláspont) koordinátái
nak meghatározását a felmérendő terület környékén 
található ismert koordinátájú országos GPS hálózati 
alappontok (OGPSH pontok) bevonásával végezzük. A 
GPS mérési módszerek alkalmazásánál minden esetben 
meg kell győződnünk a felmérendő terület, valamint az 
OGPSH pontok mérésre való alkalmasságáról. 

A Közlegelő-dűlő felső részében talált földvárat a 
hazánk területén a leggyakrabban használt EOV (Egysé
ges Országos Vetület) vetületi rendszerben mértem fel. 
A GPS, és a geodéziai módszerrel végzett méréseket 
ArcView térinformatikai program segítségével dolgoz
tam fel.  Megszerkesztettem a felmért terület szintvona
las modelljét, síkrajzát (5-6. kép) , valamint három 
irányból (hosszmetszet, keresztmetszet: földváron ke
resztül, nyúlványon keresztül) metszeteket készítettem. 
A szintvonalas modelleket egymásra téve (7. kép) lénye
gében azonos eredményre jutottam. Eltérések természe
tesen voltak, hiszen a szintvonalak elhelyezkedését be
folyásolja a mérési pontok száma, eloszlása, és a terep 
egyenetlenségei. A két mérés összehasonlítását magas
sági értelemben is elvégeztem, azaz a mérőállomással 
végzett mérésbó1 adódó szintvonalas modellre ráhelyez
tem az RTK mérési pontokat a magasságuk megjelölésé
vel (8. kép) . Összehasonlítva a GPS méréssel kapott 
magasságokat a szintvonalas modellró1 „leolvasott" ma
gasságokkal, 10-20 cm-es nagyságrendű hibákat talál
tam, melyeket egyrészt a terep egyenetlenségének, 
másrészt transzformációs eredetű (a mesterséges hol
dakra vonatkozó mérések alap koordináta-rendszere, 
valamint az ország területén használt koordinátarend
szer közötti) hibáknak tulajdonítottam. 

A GPS mérési módszereknek (pl. RTK-nak) , mint a 
többi mérési módszernek, megvannak a maguk előnyei 
és hátrányai. A GPS méréseknél a felmérendő terület 
kiválasztása okozhat gondot, viszont a feltételeknek 
megfelelő, nagyobb kiterjedésű területek felmérése ese
tén gyorsabb lehet, mint ugyanazon terület geodézai 
eszközökkel való felmérése. Amennyiben a felmérendő 
terület GPS mérésre csak részben felel meg, a fennma
radó részt geodéziai mérésekkel pótolhatjuk ki. 

Cseke Ágnes 

- The RTK measuring postulates that the position of 
the stabile receiver is known in the basic system of the 
GPS (an ellipsoid i11 the centre of the gravity) . If this 
co11ditio11 is fulfilled, the co-ordi11ates of the stabile 
receiver must be determi11ed before measuring. The 
co-ordi11ates of the u11k11ow11 poi11ts (here: positio11 
points) are determi11ed with the i11volvement of the 
11ational basic points of the GPS system of k11own co
ordinates (OGPSH poi11ts) that can be fou11d i11 the area 
of the territory to be surveyed. Whe11 GPS measuri11g 
methods are used we have to check that the territory to 
be surveyed and the OGPSH poi11ts are suitable far 
measuring. 

I surveyed the earthen fart discovered in the upper 
part of Küzlegelő-dűlő i11 the most frequently used EOV 
(U11ified Natio11al Orthography) orthographic system. I 
elaborated the measureme11ts made with the GPS and 
the geodetic methods with the help of the ArcView GIS 
program. I co11structed the co11tour model of the sur
veyed territory, its ground plan (Figs 5-6) and I made 
cross-sections from three directio11s (1011gitudinal sectio11, 
cross-sectio11s: across the earthe11 fart, across the to11gue). 
The results were actually the same whe11 I put the co11-
tour models 011 each other. (Fig. 7) Naturally, there were 
divergences since the 11Umber and distribution of the 
measurement points and the irregularities of the surface 
i11flue11ce the position of the co11tour lines. I compared 
the two measurements from the respect of altitude as 
well, which mea11s that I put the RTK measureme11t 
poi11ts over the co11tour model drawn from the measure
me11ts got from the measuri11g statio11, a11d marked the 
altitude of the poi11ts (Fig. 8) . When I compared the al
titudes of the GPS measureme11ts with the altitudes read 
from the contour model, I fou11d diverge11ces of 10-20 
cm, which came, in my view, from the irregularities of 
the surface and from the errors of transformatio11 (be
twee11 the basic co-ordi11ate system of the measureme11ts 
co1111ected with the satellites a11d the co-ordinate system 
used ín the territory of the country) . 
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The GPS measuring method has its advantages and 
disadvantages as all other measuri11g methods do. At 
GPS measuri11g, the choice of the territory to be sur
veyed ca11 cause problems, while, at the same time, 011 
suitable a11d large territories the survey is faster tha11 
with geodetic methods. If the territory is not e11tirely 
suitable far GPS measuring, the remaining area ca11 be 
measured with geodetic methods. 

Ágnes Cseke 
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Fig. 1 :  Németkér, Közlegelő-dűlő, p lan of  the site 
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2 kép A Földvár légi Fotója (Miklós Zsuzsa. 2 003 .  jún ius 2 3 . )  

Fig. 2 The aerial photo (Zsuzsa Miklós, June 2 3 ,  2 003 )  oF the earthen Fort 

3. kép A Földvár Felszíni Fotója (Cseke Ágnes. 2 003 .  november 20 . )  

F ig  3 The surFace photo (Ágnes Cseke, November 20,  2 003 )  oF the earthen Fort 
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Li .  kép Szintvonalas felmérés (Miklós Zsuzsa. 2003 .  november 1 0. )  

Fig. Li Contour map (Zsuzsa Miklós. November 1 0. 2 00 3 )  
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N 

20 20 40 Meters 

Ha:arszel_rtk.shp f>./ árok széle /'V" rézsű széle 
/\/. terep /\./ Metszetvonal_rtk.shp 
Felmeres_rtk.shp 
O á'"ok 
D á"ok alja 
D sánc külsö oldala 
D sánctető · árok alja 
0 domb 
D nyú1vany 
c::J mélyedés 
o .:.  
SzirtvonalJtk.shp 
O 1 1 6,9-116,e 
0 117,0-116,9 
0 117, 1 · 1 1 7,0 
0 117,2-117,1 
0 117,3- 1 1 7,2 
0 117,4-11 7,3 
0 117,5-11 7,4 D 1 1 1,s-111,s 
D 1 11,1-111,s 
0 117,8-11 7,7 
0 11 7,9-11 7,8 
0 11 0,0-11 7,9 
0 11 8, 1 ·1 1 8,0 
0 118,2·118,1 
o 1 1 0.3-1 1 0,2 

1 1 8,4·1 1 8,3 
1 1 8,5· 1 1 8,4 
1 1 8,6·11 8,5 

0 118,7-118,6 
D 1 1a,a-11a,1 
D 1 10,s-110,a 

1 1 9,0-118,9 
1 1 9,1 -1 19,0 
1 1 9,2-119,1 

- 11 9,3-119,2 
- 11 9,4-119,3 
- 11 9,5-11 9,4 
- 11 9,6-119,5 

5. kép: Szintvonalas modell és síkrajz 
(Cseke Ágnes. RTK. 2003 .  december 1 6 . )  

Fig 5 Contour model and p ia  ne map 
(Ágnes Cseke, RTK, December 1 6 , 2003 )  

20 20 40 Meters 

D Szintvonal_rtk.shp 
Szi ntvonal_leica.shp 

1 1 7 , 1 - 1 1 7 ,0 - 1 1 7 ,2-1 1 7 , 1  
1 1 7 ,3-1 1 7 ,2 - 1 1 7 ,4-1 1 7,3 - 1 1 7 ,5-1 1 7 ,4 

- 1 1 7 ,6-1 1 7 ,5 - 1 1 7 ,7-1 1 7 ,6 
1 1 7 ,8-1 1 7 ,7 
1 1 7 ,9-1 1 7 ,8 
1 1 8,0-1 1 7 ,9 - 1 1 8, 1 -1 1 8,0 
1 1 8,2-1 1 8 , 1  - 1 1 8,3-1 1 8 ,2 - 1 1 8,4-1 1 8 ,3 

- 1 1 8,5-1 1 8 ,4 - 1 1 8 ,6-1 1 8 ,5 - 1 1 8 ,7-1 1 8 ,6 
1 1 8 ,8-1 1 8 ,7 - 1 1 8 ,9- 1 1 8 ,8 - 1 1 9,0-1 1 8 ,9 
1 1 9 , 1 - 1 1 9 ,0 

- 1 1 9 ,2-1 1 9 , 1  - 1 1 9 ,3-1 1 9 ,2 - 1 1 9 ,4-1 1 9 ,3 
- 1 1 9 ,5-1 1 9,4 - 1 1 9,6-1 1 9 ,5 - 1 1 9,7-1 1 9 ,6 

7 kép: A szintvona las model lek összehasonlítása 

Fig. 7: Comparison of the contour models 
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20 20 40 Meters 

Ha!arszel_leica.shp N. árok széle f:\/ rézsú széle /\J terap "/\/ Metszetvonal_leica.shp 
F elmeres_leica.shp 
c:::J ácok 
LJ árok alja 
CJ sánc külső oldala 
CJ sánctető - árok alja 
c:::J domb 
D nyúlvány 
O mélyedés c:::J út 
Szintvonal_I e i e a. shp 
CJ 1 17,1 -1 1 7,0 
CJ 1 17,2-1 17,1 
� 1 17,3-1 17,2 
� 1 17,4-1 17,3 
L=:J 1 1 7  ,5-1 1 7  ,4 
D 1 11,6-1 1 7,5 
c:::J 1 1 7,7-1 17,6 
D 1 11.a.117,1 
o 1 11,9.1 11,a 
0 118,0·1 1 7,9 
D 1 1 B,1 ·1 1 B,O 
D 1 1a,2.1 1a,1 
D 1 1 0,3.1 10,2 

1 1 8,4-1 18,3 
1 1 8,5-1 18,4 
1 1 8,6-1 18,5 

D 1 1a,1.1 1a,6 
D 1 1a,a.1 1a,7 
0 1 18,9-1 18,8 
- 1 19,0-1 18,9 

1 19,1 -1 1 9,0 
1 1 9,2-1 19,1 

- 1 1 9,3-1 19,2 
- 1 19,4-1 19,3 
- 1 1 9,5-1 19,4 
- 1 1 9,6-1 19,5 
- 1 1 9,7-1 19,6 

6. kép :  Szin tvonalas modell és síkrajz 
(Cseke Ágnes. mérőállomás. 2 003 .  december 1 8 . )  

Fig. 6 Contour model a nd plane map 
(Ágnes Cseke, measuring station, December 1 8 . 2003 )  

20 20 40 Meters 

Pontok2d_rtk.shp 
Szintvonal_leica.shp 
c::::J 1 17 , 1 -1 17,0 
c::::J 1 17,2-1 17,1 
D 1 11.3- 1 1 1.2 
c::::J 1 1 7,4- 1 1 7,3 
D 1 11,5. 1 1 1,4 
D 1 1 1.6-1 11,5 
D 1 1 1.1. 1 1 1,6 
D 1 1 1,8-1 11,1 
D 1 1 1.9.111,8 
D 1 1 8.0-1 11,9 
c:::::J 1 18,1-1 18,0 
c::::J 1 1 8,2· 1 18,1 
D 1 1 8.3-118,2 
1111 1 1 8,4- 1 18,3 

1 1 8,5- 1 18,4 
1 1 8,6-118,5 

D 1 1 8.1-1 18,6 
D 1 18,8- 1 1 8.1 
D 1 1 8,9- 1 1 8,8 

1 1 9,0- 1 1 8,9 
1 19 , 1 - 1 19,0 
1 19,2-1 19 , 1  

- 1 1 9,3-1 19,2 
- 1 19,4- 1 1 9,3 
- 1 1 9,5- 1 1 9,4 
- 1 19,6- 1 1 9,5 
- 1 19,7-119,6 

8. kép Az RTK mérési eredmények ( magasságok) összeha
son lítása a mérőál lomásos mérés szintvonalas modelljével 

Fig. 8: The comparison of the RTK measurement results 
(a l titudes) with the contour model made From the results 

of the measuring station .  
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(zaj l ik  Zoltá n  - Ta n kó Ká roly 

Késő vaskori topográfiai adatok 
Sajópetri környékéről 

A magyar-francia vaskorkutatási program keretében 
Sajópetri, Hosszú-dűlő leló11ely feltárását - a Herman 
Ottó Múzeum 1995-ös ásatását követően - 1996 óta 
folytatja az ELTE Régészettudományi Intézete.1 A prog
ram 2002-tó1 az OTKA Tudományos Iskolák Pályázat2 
keretében jelentősen kibővült, a leló11ely feltárásán túl 
a környező települések kelta kori topográfiai adatainak 
összegyűjtését, hitelesítését, terepbejárásokkal új adatok 
nyerését is célul tűztük ki. 

A részletes topográfiai kutatásra szánt területet 
részben a földrajzi adottságok, részben a jelenlegi köz
igazgatási határok figyelembe vételével alakítottuk ki. 
Legfontosabb célunk az volt, hogy Sajópetri, Hosszú-dű
lő kelta település 4-5 km-es környezetét alaposan megis
merjük, elsősorban a hasonló korú lelónelyek azonosítá
sa,  vagyis a terület vaskori település-struktúrájának 
megismerése érdekében. A terület Ny-i szélét a Bükkal
ja jelöli ki, ahol gyakorlati megfontolásokból elsősorban 
a 3-as főközlekedési utat tekintettük határnak. Noha a 
térség patakjainak és folyójának, a Sajónak egykori víz
járása ma még nem kellőképpen tisztázott, célszerűnek 
látszott keleti határként a jelenlegi Sajó-medret figye
lembe venni. Ugyancsak gyakorlati megfontolásokból 
északon a közigazgatási (külterületi) határokig, délen 
pedig a 35-ös főútig végeztük el a terepjárást. 

A földrajzi háttér 
A terület morfológiai szempontból jellegzetes feltöltött 
terület.3 A felső pleisztocén kori kavicstakarót a hegyek
bó1, illetve folyóvölgybó1 a sík területre érkező Ős-Hejő, 
illetve Ős-Sajó rakta le. A felső pleisztocén és a holocén 
időszak határán a Tisza-árok kialakulása megváltoztatta 
a hidrográfiai hálózatot, az erózióbázis növekedése miatt 
a Sajó és mellékfolyói a kavicstakaróba belevágódtak. 
Emiatt a feltöltésbó1 nemcsak a Bükkalja emelkedik ki 
markánsan, hanem egy, a jelenlegi Hejő, illetve Sajó által 
meghatározott térszínnél magasabb terasz-szint is. 

A felső pleisztocén kavicstakaró fölé részben (maxi
mum néhány méter vastagságban) holocén kavicsréte
gek, részben változó vastagságú folyóvizi homokrétegek 
halmozódtak fel. Utóbbiak időnként kisebb dombokat 
is alkotnak, illetve alkottak, amelyek helyét többnyire 
már csak a térség számos kisebb-nagyobb homokterme
lő gödre jelöli ki. A terepjárás során azt is megfigyeltük, 
hogy a Petri-Hejőtó1 Ny-ra, Kistokaj, Mályi határában 

1 Az előzmények és a 2002-es kutatások összefoglalását lásd: 
SzAsó-KRIVEczKY-CZAJLIK 2004 

2 OTKA TS040893-as pályázat 
3 A morfológiai viszonyokhoz lásd: FRISNYÁK 2000, r8., a geológiai 

felépítéshez pedig: ALFÖLDI et al. 1975, 195-197. 

Zol tá n  (zaj l ik  - Ká roly Ta n kó 

Late l ron Age topographic data 
from the environs of Sajópetri 

The Archaeological Institute of the ELTE has conduct
ed the excavations of the Sajópetri, Hosszú-dűlő site 
within the Hungarian - French Iron Age research project 
since 1996 following the excavation conducted by the 
Herman Ottó Museum in 1995.1 The scope of the proj
ect has significantly been extended since 2002 within 
the frames ofthe OTKA Scientific Schools Competition.2 
Beside the excavation of the site, the project encom
passes the collection of the topographic data of the 
Celtic period in the surrounding settlements, the au
thentication of the sites and the investigation of the area 
with field walkings. 
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The area of the detailed topographic survey was 
determined with respect to the geographical setting and 
the modern administrative boundaries. The major aim 
was to get a thorough picture of the environment of the 
Celtic settlement of Sajópetri, Hosszú-dűlő within a 
radius of 4-5 km in order to identify sites of the same 
period and to learn the Iron Age settlement structure 
of the region. The Bükkalja determined the western 
edge of the territory where the border was drawn at 
route no. 3 due to practical reasons. Although the con
temporary course of the streams and the river Sajó has 
not yet sufficiently been clarified in the region, we found 
it practical to chose the actual basin of the Sajó as the 
eastern border. The administrative boundaries in the N 
and route no. 35 in the south were determined as the 
borders of the investigated territory also because of 
practical reasons. 

Geographical setting 
From a morphological aspect, the territory is a charac
teristic alluvial area.3 The Ancient Hejő and the Ancient 
Sajó deposited the Upper Pleistocene pebble cover as 
they arrived to the plain from the valleys of the moun
tains. The evolution of the Tisza canal changed the 
hydrographic network at the border of the Upper Pleis
tocene and the Holocene, and the Sajó and its tributaries 
cut into the pebble cover in consequence of the elevation 
of the base level. Thus not only the Bükkalja juts out 
sharply from the alluvium but also a terrace level, which 
lies higher than the relief determined by the modern 
Hejő and Sajó rivers. 

Holocene pebble layers (in a thickness of no more 
than a couple of metres) and fluvial sand layers of a 

The antecedents and the summary of the investigations in 2002 
see in SzABó-KRIVECzKY-CZAJLIK 2004 

2 OTKA competition no. TS040893 
3 On the morphological conditions see FmsNYÁK 2000, r8, on the 

geological setting see: ALFÖLDI et al. 1975, 195-i97 
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szakaszosan követhető egy homokos sáv. E vonulat D-i 
végétó1 (Mályi, Galyagos) nagyjából 2 km-re K-re van a 
legnagyobb homokdomb, Sajópetri, Homoki Szó1őskert, 
újabb 2 km-re K-re, a Sajó árteréhez közel Ónod, Halom
dűlóben ugyancsak homokbányászás nyomaira bukkan
tunk. 

E zónától D-re tapasztalataink szerint már kevésbé 
jellemzőek a homokos dombok. Nyékládháza és Muhi 
határában a kavicsos összlet gyakran a jelenlegi felszínre 
bukkan, ami (és nyilván a kavicstakaró vastagodása is) 
magyarázatot ad az újabb és újabb, egyre növekedő mé
retű kavicsbányák telepítésére. A fent leírt különféle 
vastagságú és korú üledékrétegek között, illetve takaró
rétegkén t folyóvízi agyag és iszap is megfigyelhető, 
utóbbi gyakran jól humuszosodott rétegekben. 

Noha a mikromorfológiát a mezőgazdasági művelés 
folyamatosan eljellegteleníti, bizonyos megfigyeléseket 
így is tehetünk. Amíg az É-i részen a különféle meder
nyomok még többé-kevésbé felismerhető „patakvölgy
darabokat" rajzolnak ki, addig - nagyjából a fent leírt 
„homokvonulattól" D-re - az egymásba szakadó meder
roncsok jóformán áttekinthetetlen hálózatot alkotnak. 

Az 1940-es évektó1 egyre fokozódó homok- és kavics
bányászat jelentős mértékben átalakította a tájat. Gyak
ran előfordul, hogy a 19. századi katonai felmérések 
térképlapjain még jellegzetes dombként jelölt területek 
helyén ma már csak művelt, vagy felhagyott bányagöd
röt találni. Ez a tájpusztítás számos lelónely pusztulásá
val és így információvesztéssel is járhatott, amely az 
adott területen bármely régészeti kor vizsgálatánál je
lentősen megnehezíti a települési struktúra tényleges 
rekonstruálását. 

A korábban ismertté vált késő vaskori 
topográfiai adatok 
A területen a Herman Ottó Múzeum és a Magyar Nem
zeti Múzeum régészei (elsősorban Hellebrandt Magdol
na és Kemenczei Tibor) számos kisebb ásatást, helyszí
nelést végeztek a 60-as, a 70-es és a 80-as években. A 
jelentésekbó1 származó topográfiai adatok, valamint az 
EOTR 1 :10 OOO térképszelvények digitalizált és geore
ferált állományainak felhasználásával Pusztai Tamás és 
Csáki Csilla korszerű, az egyes lelónelyek lokalizálását 
nagyon megkönnyítő térinformatikai rendszert hoztak 
létre.4 Ez alapján a következő kelta lelónelyek voltak is
mertek korábban: Kistokaj , Kültelkek; Muhi, Kocsma
domb; Nyékládháza, Istvántó; Sajópetri, Homoki Szó1ős
kert és Sajópetri, Hosszú-dűlő. A lelónelyek egy része a 
szakirodalomból jól ismert, Sajópetri, Homoki Szó1őskert 
lelónelyet viszont csak 2002 nyarán azonosította Pusztai 
Tamás. Kistokaj , Homokbánya leló11elyen többször is 
folyt kisebb leletmentés, helyszínelés (föként császárko
ri sírokat és késő bronzkori leletanyagot tártak fel) , s 

varying thickness were deposited over the Upper Pleis
tocene pebble cover. The latter ones sometimes deve
loped smaller knolls, the place of which is only indi
cated to date by a number of smaller and larger sandpits 
scattered in the region. During the field walkings, we 
could also observe a sandy zone, which could be followed 
in stretches W of Petri-Hejő in the fields of Kistokaj and 
Mályi. The largest sand knoll, Sajópetri, Homoki Szó1ős
kert can be found about 2 km E of the southern end of 
this zone (Mályi, Galyagos) , and we found the traces of 
sand extraction at Ónod, Halom-dűlő near the flood
plain of the Sajó 2 km further to the E. 

It seemed that sand knolls were less characteristic 
S of this zone. The pebbly complex often appeared on 
the surface in the fields of Nyékládháza and Muhi, 
which (evidently together with the thickening of the 
pebble cover) explain the establishment of the increas
ingly large gravel pits. Between and over the above-de
scribed sediments of diverse thickness and age, fluvial 
clay and mud could be observed, the latter one often in 
well humidified layers. 

Although the agricultural activity gradually de
creases the characteristic micromorphological features, 
we could make certain observations. The various traces 
of basins delineate more-or-less recognisable "stream 
valley segments" in the N part, while S of the above 
described "sand zones", the relics of basins are cut into 
each other and form a practically unintelligible net
work. 

Sand and gravel extraction, which has increasingly 
intensified since the 1940's, has significantly changed 
the landscape. It often occurs that areas marked as 
characteristic knolls in the maps of military surveys of 
the 19'h century appear to date as cultivated areas or 
abandoned sand or gravel pits. This destruction of the 
landscape must have caused the destruction of a num
ber of sites and, consequently, loss of information, which 
makes the reconstruction of the real settlement struc
ture of a region in any archaeological period very dif
ficult. 

Iron Age topographic data from farmer 
investigations 
The archaeologists of the Herman Ottó Museum and 
the Hungarian National Museum (first of all Magdolna 
Hellebrandt and Tibor Kemenczei) conducted smaller 
excavations and inspections in the territory in the 60's, 
70's and 80's. From the topographic data of the reports 
and the digitised and georefered data of map sheets of 
EOTR in scale 1 :  10 OOO, Tamás Pusztai and Csilla 
Csáki created a modern geographic information system, 
which largely facilitated the identification of the sites.4 
Accordingly, the following Celtic sites were known up 

4 Az adatok rendelkezésre bocsátásáért és munkánk sokoldalú 4 We are grateful for the data and for the extensive support of our 
támogatásáért ezúton fejezzük ki köszönetünket. work. 
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mindössze egy olyan tudósítás van, amely kelta kerámiá
ról is ír. 

Terepbejárások 
A terepi munka folyamán a Szendrő környéki kutatáso
kon kialakított metódust követtük," vagyis a potenciális 
leló11elyek (dombok) extenzív vizsgálata során elsősor
ban az egykori települések, temetők kiterjedését igyekez
tünk megállapítani. Rögzítettük továbbá a megfigyelési 
körülményeket és azokat a bejárt területeket is, ahol a 
régészeti lelónelyre nem utalt semmi. Annak ellenére, 
hogy célunk elsősorban a kelta kori topográfiai adatok 
gyűjtése volt, az első látásra is biztosan modernnek mi
nősíthető leletanyag kivételével mindent megőriztünk, 
dokumentáltunk. Tekintettel a Sajópetri, Hosszú-dűlő 
feltárásakor nagy mennyiségben megfigyelt vassalakra, 
különös figyelmet fordítottunk a környéken másutt is 
elképzelhető vasműves tevékenységhez köthető leletek
re is. 

A terepjárást az ismert kelta lelónelyek azonosításá
val kezdtük, részben földrajzi helyzetük, részben jelen
legi állapotuk megismerése érdekében. Kistokaj, Kültel
kek egy - a 3-as út fölé emelkedő - dombvonulaton van.6 
A hétvégi házas övezetben mára nemcsak a telkek, ha
nem részben az utak is megközelíthetetlenek (magánút
ként lezárták őket) . A kelta temető területe - amennyi
ben helyesen sikerült beazonosítanunk - jórészt elha
nyagolt, bozótos telkekre esik. Kistokaj, Homokbánya 
területén a homokkitermelés mára megszűnt, a terüle
ten jelenleg folyó intenzív mezőgazdasági művelés kö
vetkeztében az egykori bányagödrök csak nehezen azo
nosíthatók. A felszínen szóródó viszonylag nagy mennyi
ségű kerámiatöredék túlnyomó része középkorinak ha
tározható meg, de a terület D-i részén némi császárkori 
és bronzkori kerámia is gyűjthető (4. kép 1 -2.) . Ottjár
tunkkor La Tene kerámiát nem gyűjtöttünk. Nyékládhá
za, lstvántó leló11ely területén leletanyagot nem tudtunk 
megfigyelni.7 Muhi, Kocsmadomb birituális szkíta-kelta 
temetője belterületen található, ami jelentősen megne
hezítette a lelónely bejárását.8 A temető területén, annak 
D K-i szélén, a Sajó-ártér peremén a terepbejárás alkal
mával kisebb építkezés folyt. A kb. 10x10 méteres terü-

5 CZAJLIK 2002, 6.  
6 Kistokaj, Kültelkek leló11elyen 1972-ben hétvégi házak építése so

rán 15 hamvasztásos kelta sír került elő. A leletek beszolgáltatása 
után, 1976 és 1978 között a Herman Ottó Múzeum Hellebrandt 
Magdolna vezetésével további 11 hamvasztásos sírt tárt fel (HEL

LEBRANDT 1999, 199-215). 
7 A lelóbely rövid ismertetését lásd: HELLEBRANDT 2001. 
8 Muhi, Kocsmadomb leló11elyen először az 1890-es években 

Szendrei János folytatott kutatásokat (SZENDREI 1890, 191-192) . 
1930 és 1937 között Leszih Andor végzett ásatásokat egy útépítés 
kapcsán. 1929 és 1971 között a területen folyó homokbányászás 
miatt folyamatosan kerültek leletek a miskolci múzeumba. 1972 
és 1977 között HellebrancrNragdülna vezeteIT Teltárást a temető 
területén. Mindent összevetve a több, mint egy évszázad folya
mán legkevesebb 51 hamvasztásos és csontvázas sírt tártak fel 
(HELLEBRANDT 1999, 217-239) . 

to now: Kistokaj , Kültelkek, Muhi, Kocsmadomb, Nyék
ládháza, lstvántó, Sajópetri, Homoki Szó1őskert and 
Sajópetri, Hosszú-dlílő. Some of the sites are known 
from the archaeological literature, while Tamás Pusztai 
identified the Sajópetri, Homoki Szó1őskert site only in 
the summer of 2002. Tamás Pusztai repeatedly con
ducted small-scale rescue excavations and inspections 
at the Kistokaj, Homokbánya site (first of all graves of 
the lmperial Period and Late Bronze Age finds were 
uncovered), and there is only a single report which 
mentions Celtic ceramics. 

Field walkings 
ln the fieldwork, we followed the method elaborated at 
the investigations around Szendrő." It means that we 
concentrated on establishing the extent of the settle
ments and the cemeteries from the extensive investiga
tion of the potential sites (knolls) . Furthermore, we 
registered the circumstances of the observation and also 
the investigated territories where nothing indicated an 
archaeological site. Despite the fact that we focused on 
the collection of the topographic data from the Celtic 
period, we preserved and documented everything apart 
from the finds that were certainly of modern origin. 
With regard to the large amount of iron slag observed 
at the excavation of the Sajópetri, Hosszú-dűlő site, we 
paid special attention to finds that could imply iron 
metallurgy in other areas of the region. 

9 9  

We started the field walking with the identification 
of the already known Celtic sites to learn their geo
graphic setting and their present condition. Kistokaj, 
Kültelkek can be found on a chain of hills rising along 
route no. 3.6 ln the area occupied by weekend cottages, 
neither the lots nor the roads themselves can be in
spected any more (they are closed private territories) . 
The territory of the Celtic cemetery is, as far as we could 
identify it, in an unkempt bushy area. Sand digging has 
ceased in the territory of Kistokaj, Homokbánya and, in 
consequence of intensive agricultural activity, the for
mer sandpits are difficult to identify. The relatively 
many ceramic fragments scattered on the surface came 
mostly from the Middle Ages, although sherds from the 
lmperial Period and the Bronze Age can also be col
lected in the S part of the area (Fig. 4. 1 -2) . We did not 
find any ceramics from the La Tene period. No finds 
could be observed in the territory of site Nyékládháza, 
Istvántó.7 The biritual Scythian-Celtic cemetery of Muhi, 
Kocsmadomb can be found in the interior ofthe village, 

5 CZAJLIK 2002, 6 
6 In 1972, 15 Celtic cremation burials were found during the 

construction of weekend cottages at Kistokaj-Kültelkek. After 
-- the fillils llacl lieen Iianc!ea over to tlle Rerman Ottó �useum, 

Magdolna Hellebrandt uncovered 11 more cremation burials 
between 1976 and 1978 ( HELLEBRANDT 1999, 199-215). 

7 The short description of the site see in HELLEBRANDT 2001 
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leten nyitott alapárkokban régészeti jelenséget nem fi
gyeltünk meg. A Kocsmadomb még beépítetlen részeit 
bejárva a felszínen leletanyagot nem találtunk. 

Eredményes volt a terepjárás Sajópetri, Homoki 
Szó1őskertek lelónelyen. A nagyméretű homokdomb 
nagyüzemi mezőgazdasági művelés alatt áll, bár, első
sorban a D-i részén, homokkitermelő helyek is megfi
gyelhetők. A terepjárás alapján jól elkülöníthető a domb 
nyugati oldalán egy újkőkori, kelta (5. kép 7.), valamint 
szórványosan középkori kerámiával és embercsontokkal 
jellemezhető terület, illetve az északi rész, ahol kizárólag 
középkori kerámiát gyűjtöttünk. 

Végül meg kell említenünk a nemrégiben ismertté 
vált, feltételesen a 35-ös főút Muhi-Hejó'keresztúr elága
zásához lokalizált kelta és szkíta leleteket, amelyek dr. 
Udvary Sándor orvos gyűjteményében vannak. A publi
kált tárgyak9 alapján szkíta, illetve kelta sírokról lehet 
szó, amelyek azonosítására azonban az újonnan épült 
csomópont területén nem volt lehetőségünk. 

A terepjárás során három olyan új lelónelyet figyel
tünk meg, amelyen kelta kori leletanyag is gyűjthető. 
Nyékládháza keleti szélén, a Gombos-rét 1 -en a szántás
ból gyűjtött kevés őskori kerámiatöredék között a kelta 
darabokat tudtuk pontosabban meghatározni (4. kép 7.) . 
A lelónely egy markánsan a terepszint fölé (a szintkü
lönbség kb. 2,5-3 m) emelkedő, ma már részben beépí
tett Ny-K-i irányú dombon (teraszroncson?) van, kiter
jedése a beépítés és a keskeny parcellás művelés miatt 
nem határozható meg. A dombhát keleti folytatásán 
(Gombos-rét 2) egy nagyon intenzív újkőkori (AVK?) 
lelónely csatlakozik hozzá, ahol némi vaskori kerámiát 
is gyűjtöttünk (4. kép 3-5.) . Utóbbi terület anyagából 
külön figyelmet érdemel egy fújtató töredéke (4. kép 
6.) . Mályi, Lapos 2 .  kelta lelónelye a Petri-Hejő Ny-i 
partján emelkedő, kb. 2 m-es relatív magasságú, 150x80 
m-es területű alacsony dombon található. A területen 
középkori kerámiát is gyűjtöttünk, egy tó1e ÉNy-ra fekvő 
kisebb dombon a középkori töredékek mellett La Tene 
kori leletanyagot, a DNy-ra álló másik dombon pedig a 
középkori leletek mellett jellegtelen őskori kerámiát 
gyűjtöttünk. A lelónely egykori környezetének dombor
zati viszonyai a kavicsbánya-tavak és a vasúti töltések 
miatt ma már nem állapíthatók meg. Kistokajtól Ny-ra, 
a szabályozott Petri-Hejő nyugati partján megfigyelhető 
mindhárom domb intenzív középkori régészeti lelónely 
(3. kép 1 -7.) . Az északi és a déli nagyobb dombon csekély 
mennyiségű őskori, a középső (Petri-Hejő Ny 2), kb. 1 ,5 
m relatív magasságú, nagyjából 70x70m-es kiterjedésű 
dombon a középkori anyag mellett némi újkőkori és 
kelta kerámiaanyag is található. 

Összesen 43 területet jártunk be, s a fentieken kívül 
még 7 új régészeti lelónelyet azonosítottunk: Muhin, a 

9 HELLEBRANDT 20001 26. kép 

which made the field walking rather difficult.8 A 
smaller construction work was in action in the SE part 
of the cemetery on the edge of the floodplain ofthe Sajó 
at the time of the field walking. No archaeological fea
tures could be observed in the about 10 m x 10 m large 
territory of the open foundation trench. We could not 
find archaeological finds on the surface in the area that 
was not yet built in on the Kocsmadomb. 

The field walking was successful at the Sajópetri, 
Homoki Szó1őskertek site. The large sand knoll is culti
vated, yet sandpits can also be observed especially in 
the S part of the territory. A Neolithic, a Celtic (Fig. 5. 
7) territory and an area characterised by medieval ce
ramics and human bones can be delimited on the west
ern side of the hill and a northern side can also be de
fined where only medieval sherds were collected. 

Finally we have to mention the Celtic and Scythian 
finds localised conditionally at the Muhi, Hejőkeresztúr 
exit of route no. 35,  which are kept in dr. Sándor Ud
vardy's collection and of which we learnt only recently. 
The published objects9 suggest that they came from a 
Scythian or a Celtic grave. They could not be authenti
cated in the territory of the recently constructed junc
tion. 

During the field walking, we observed three sites 
where Celtic finds could also be collected. Among a few 
Prehistoric sherds, Celtic items could more exactly be 
determined from the material collected in the ploughed 
field of Gombos-rét 1 at the eastern edge of Nyéklád
háza (Fig. 4. 7) . The site can be found on a steeply rising, 
W-E directed hill (terrace relic?) (the altitude difference 
is about 2.5-3 m) , which has partly been built in. Its 
extent cannot be determined because of the houses and 
the fields divided into narrow parcels. A very intensive 
Neolithic (ALP?) site follows it to the E (Gombos-rét 2) ,  
where a few sherds from the Iron Age were also col
lected (Fig. 4. 3-5) . The fragment of a tuyere deserves 
mentioning from the material of the latter site (Fig. 4. 
6) . The Celtic site of Mályi, Lapos 2 can be found on a 
low hill of a relative height of about 3 m. It occupies a 
surface of 150 m x 80 m on the W bank of Petri-Hejő. 
We also collected medieval ceramics at the site. Finds 
from the La Tene period were found together with 
medieval fragments on a smaller hill NW of the site, 
and uncharacteristic sherds were collected beside me-

8 János Szendrei was the first to investigate the Muhi-Kocsmadomb 
site in the 189o's (SZENDREI 1890, 191-i92). Andor Leszih con
ducted excavations between 1930 and 1937 on the occasion of 
a road construction. Finds were regularly taken to the Miskolc 
museum between 1929 and 1971 from the sandpits. Magdolna 
Hellebrandt conducted excavations in the cemetery between 
1972 and 1977. Altogether no less than 51 cremation and inhu
mation burials were uncovered during more than fifty years 
(HELLEBRANDT 1999, 21r239). 

9 HELLEBRANDT 2000, fig. 26 
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Puszta-dűlóben jellegtelen őskori kerámiát gyűjtöttünk, 
Mályin, a Gerenda nevű részen Árpád-kori (5. kép 1 -3.), 
Nyékládháza Pap-telkén újkőkori és középkori lelet
anyag van. Ugyancsak Nyékládházán, a Béta nevű ha
tárrészben kevés őskori kerámiát, a Béta Sajópetrihez 
tartozó felén pedig újkőkori, őskori és középkori kerá
miát gyűjtöttünk. Sajópetri szélén, a jellegzetes, a ho
locén térszínek fölé emelkedő felső pleisztocén teraszon 
újkőkori/rézkori lelónelyeket azonosítottunk a Szó1ők
ben és a Második-dűlóben (5. kép 6.) . 

Ónod határában, a jelenlegi Sajó-parthoz közeli ré
szeken a kedvező domborzati és megfigyelési viszonyok 
ellenére sem sikerült lelónelyet azonosítanunk. Kivétel
ként Ónod, Halom-dűlő említhető, ahol egy felhagyott 
homokgödörben, illetve környékén embercsontokat és 
kevés, jellegtelen kerámiát figyeltünk meg. 

Minthogy terepbejárásaink - Jankovich B. Dénes 
meghatározását követve10 - csak extenzívek voltak, azaz 
nem jártunk be minden területet, tekintet nélkül arra, 
hogy a domborzati viszonyok alapján várható-e az adott 
zónában lelónely, továbbá a legtöbb területet csak egy
szer figyeltük meg, elképzelhető, hogy leló11elygyűjté
sünk nem teljes körű. Az új - és az egykor volt - lelóne
lyek azonosítását nehezíti, sőt helyenként lehetetlenné 
teszi azonban a fokozódó mértékű kavicsbányászat. Fel
töltött térszíneken mindig számolni kell továbbá az elte
metett leló11elyekkel is, amelyek felszíni nyomok alapján 
a legritkább esetben azonosíthatók. 

Eredmények 
A felső pleisztocén-holocén térszínhez kapcsolódóan 
j elenleg két temetőre van adatunk. Muhi, Kocsmadomb 
mellett Sajópetri, Homoki Szó1őskert az újkó'kori és a 
szórványosan előforduló középkori kerámia ellenére 
feltehetően kelta temető. A bizonytalan lelónelyek kö
zött tartjuk számon a Muhi-Hejőkeresztúr elágazáshoz 
kapcsolható leleteket, illetve Kistokaj, Homokbányát. 
Utóbbi bejárása nem hozott új adatot az esetleges kelta 
telepre(?) , vagy temetkezésekre(?) nézve. Ugyancsak 
helyi homokkitermeléssel kapcsolatos az Ónod, Halom
dűlői homokbányában talált embercsont, amelynek kora 
azonban bizonytalan. Megfigyelhető tehát, hogy az allu
viális térszínen elsősorban a homokos zónákban számol
hatunk temetkezésekkel. Ugyanakkor a térség másik jól 
ismert temetőj e, Kistokaj, Kültelkek már a Bükkalja 
utolsó nyúlványán található, ami arra utal, hogy ebben 
a lejtőzónában is lehetnek további temetők. 

Az alluviális térszín települései kisebb-nagyobb, j e
lenleg 1 ,5-2 m relatív magasságú dombokon találhatók. 
A három kelta telep közül - több, mint 2,5 ha-os nagy
sága miatt is - Sajópetri, Hosszú-dűlő a legjelentősebb, 
Mályi, Lapos 2 és Kistokaj, Petri-Hejő Ny 2 a jelenlegi 
domborzati viszonyok alapján 0,5 ha alatti kiterjedésű. 
Az alluviális térszín feletti felső pleisztocén teraszokon 

10 JANKOVICH 1993, 7. 
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dieval finds on another hill to the SW. The contemporary 
geographical setting of the site cannot be told because 
of the lakes of the gravel pits and the embankments of 
the railway. All the three hills on the western bank of 
the regulated Petri-Hejő W of Kistokaj are intensive 
medieval archaeological sites (Fig. 3. 1 -7) . A few Prehis
toric finds were found on the northern and the southern 
larger hills, while the middle one (Petri-HejőW 2), which 
is about 1 .5 m high and occupies a surface of 70 x 70 m, 
contains a moderate ceramic material from the Neo
lithic and the Celtic periods beside the medieval finds. 

With the field walkings, we surveyed 43 areas and 
identified 7 new archaeological sites beside the above 
ones. Undistinctive prehistoric sherds were collected at 
Muhi, Puszta-dűlő. Sherds from the Árpádian Period 
were found at Mályi in a field called Gerenda (Fig. 5 .  
1 -3), while Neolithic and medieval sherds occurred at 
Nyékládháza, Pap-telke. A few prehistoric sherds were 
found at Nyékládháza, Béta, and Neolithic, prehistoric 
and medieval sherds were collected on the side of Béta 
that belongs to the administrative territory of Sajópetri. 
Neolithic/Copper Age sites were identified on the char
acteristic Upper Pleistocene terrace above the Holocene 
surface in the Szó1ők [Vineyards] and at Második-dűlő 
(Fig. 5. 6) . 

We could not identify archaeological sites at Ónod 
close to the banks of the modern Sajó  although the 
surface and observation conditions were favourable. 
The only exception was Ónod, Halom-dűlő, where hu
man bones and a few undistinctive sherds were observed 
in an abandoned sandpit and in its surroundings. 

As our field walkings were only extensive in char
acter, according to Dénes Jankovich B. 's determination,10 
that is we did not survey every region independent of 
the fact that the surface formations might have sug
gested the existence of a site, and we observed most of 
the territories only once, it is possible that our site 
prospecting was not complete. The more and more in
creasing pace of gravel extraction, however, makes the 
identification of the new and old sites difficult, some
times even impossible. ln the territories where the 
surface was filled in we have to count with buried sites, 
which can rarely be identified from surface traces. 

Results 
At present, we have data about two cemeteries on the 
Upper Pleistocene-Holocene terraces. Beside Muhi, 
Kocsmadomb, Sajópetri, Homoki-Szó1őskert was perhaps 
also a Celtic cemetery despite the scattered Neolithic 
and medieval ceramics. The finds from the Muhi-He
jőkeresztúr conjunction are registered among the un
certain sites together with Kistokaj, Homokbánya. The 
field walking at the latter site did not bring new results 

10 JANKOVICH 1993, 7 
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négy esetben figyeltünk meg telepjelenségeket, ezek 
közül egy kelta (Nyékládháza, Gombos-rét) . 

Az ismert leló1wlyek között feltűnően nagy számban 
vannak az újkőkori és a középkori lelónelyek, a kelta 
lelónelyek száma az előző két korszakhoz hasonlítva ki
sebb (kb. fele) , de még mindig jelentősnek mondható. 
Mindez arra utal, hogy a megtelepedési és a gazdálko
dási körülmények ezekben a korszakokban, illetve ezen 
népességek számára voltak kedvezőek. E következtetést 
a Sajó és a Hejő egykori vízjárásának modellezésével, 
illetve rekonstrukciójával kellene alátámasztani, amely 
azonban további részletes térinformatikai, illetve geo
morfológiai, üledékföldtani stb. vizsgálatokat igényel. 

A kelta kori topográfiai adatokat kiemelve, a közpon
ti helyzetűnek tűnő Sajópetri, Hosszú-dűlőtó1 mindhá
rom kistelep (Kistokaj, Petri-Hejő Ny 2, Mályi, Lapos 2 
és Nyékládháza, Gombos-rét) közel azonos távolságban, 
kb. 3 km-re fekszik. A kisebb telepek egymástól való 
távolsága légvonalban 3, illetve 2 km. 

Település és a hozzá tartozó temető meghatározá
sára két esetben tehetünk kísérletet: Sajópetri, Hosszú
dűlő és Sajópetri, Homoki Szó1őskert távolsága kb. 1 
km. (Megjegyezzük, hogy Homoki Szó1őskert dombja 
hasonlóan impozáns méretűnek tűnik, mint a Hosszú
dűlői település.) Kistokaj , Petri Hejő Ny 2-tó1 Kistokaj, 
Homokbánya kb. 1300 m-re van (itt azonban a kelta 
temető léte egyáltalán nem biztos) ; Kistokaj, Kültelkek 
viszont 2 km-re, igaz, a két utóbbi terület (Kültelkek és 
Petri Hejő Ny 2) „összeláthatósága" feltűnően jó volt, a 
település a temetóbó1 és viszont tökéletesen láthatók 
voltak. 

Megjegyzendő, hogy Sajópetri, Hosszú-dűlőtó1 K-re 
nem ismerünk kelta települést a jelenlegi Sajó folyó jobb 
partján. Sőt, éppen a számunkra (a fent kimutatott 3 
km-es távolságot is figyelembe véve) fontos, Sajópetri 
és Ónod közötti 3x1-1,5 km-es sávban - Ónod, Homo
ki-dűlő kivételével - egyáltalán nem ismerünk régészeti 
lelónelyet. E jelenség magyarázatául a jelenleginél jóval 
nagyobb Sajó-ártér szolgálhat, ami egyszersmind érthe
tővé tenné azt is, hogy a kelta telepeket (és a temetó'ket 
Muhi, Kocsmadomb kivételével) miért csak a Bükkalja 
melletti, kb. 4 km-es széles zónában találjuk meg, s miért 
hiányoznak a Sajó menti, kb. 2 km-es sávból. Ugyancsak 
kérdéses a terepjárások alapj án, hogy - Sajópetri, 
Hosszú-dűló11öz hasonlóan - számolhatunk-e a környező 
kelta településeken is vasművességgel. Vassalakot - a 
Szendrő környékén nagy számban megfigyelt vassalakos 
lelónellyel ellentétben - jelenleg csak egy helyró1, Sajó
petri, Hosszú-dűlóbó1 ismerünk, s egyelőre a Nyéklád
háza, Gombos-réti fújtatótöredék is csak a további kuta
tásokhoz szolgálhat kiindulási pontként. 

A fontosabb leletek leírása: 

Kistokaj , Petri-Hejö Ny 2 
Világosszürke, homokkal és apró kaviccsal soványított, 
gyorskorongolt, vízszintesen körbefutó bordával díszített 

regarding a possible Celtic settlement or burials (?) . The 
human bone found in the sandpits at Ónod, Halom-dúlő, 
the age of which is uncertain, is also connected with 
local sand digging. Thus it could be observed that buri
als can be expected first of all in the sandy zones of the 
alluvial surface. At the same time, Kistokaj , Kültelkek 
the other well-known cemetery of the region can already 
be found on the last hill of the Bükkalja, which suggests 
that further cemeteries can be expected in this slope 
zone. 

The settlements established on the alluvial level can 
be found on smaller or larger hills which have a relative 
height of 1 .5 -2 m to date. From the three Celtic settle
ments Sajópetri, Hosszú-dűlő is the most significant one 
partly due to its extension of 2.5 ha. Mályi, Lapos 2 and 
Kistokaj, Petri-Hejő W 2 occupied a smaller territory 
than 0.5 ha according to the actual geographical settings. 
We observed settlement phenomena on the Upper 
Pleistocene terraces above the alluvial level in four 
cases, and one of them was Celtic (Nyékládháza, Gom
bos-rét) . 

There are conspicuously many Neolithic and medi
eval sites among the known sites, while the number of 
the Celtic sites is lower than that of the previous two 
periods (about half) , but this number is still significant. 
All these suggest that the conditions were favourable 
for settlement and cultivation in these periods for these 
populations. This conclusion should be confirmed with 
a model of the contemporary water courses of the Sajó 
and the Hejő, which needs further detailed GIS, geo
morphological, sedimentological etc. studies. 

Examining only the Celtic topographic data, the 
three small settlements (Kistokaj, Petri-Hejő W  2, Mályi, 
Lapos 2 and Nyékládháza, Gombos-rét) are located at 
the same distance, about 3 km from Sajópetri, Hosszú
dűlő, which seems to occupy a central position. The 
small settlements are 3 km and 2 km from each other 
as the crow flies. 

We can try to determine the settlement and the 
cemetery linked with it in two cases. The distance be
tween Sajópetri, Hosszú-dűlő and Sajópetri, Homoki 
Szó1őskert is about 1 km. (it should be added that the 
knoll of Homoki-dűlő seems just as remarkable regard
ing its size as the settlement of Sajópetri, Hosszú-dűlő) . 
Kistokaj , Homokbánya is about 1300 m from Kistokaj, 
Petri-Hejő W 2 (here, however, the existence of a Celtic 
cemetery is not certain) , while Kistokaj , Kültelkek is 
about 2 km from it. The visual connection of the two 
sites (Kültelkek and Petri-Hejő W 2) was excellent, the 
cemetery could be perfectly seen from the settlement 
and vice versa. 

It is remarkable that we do not know a Celtic settle
ment E of Sajópetri, Hosszú-dűlő on the right bank of 
the modern Sajó river. What is more, no archaeological 
site is known at all in tne 3 km x 1 -1 .5  km large zone 
between Sajópetri and Ónod, the region in the focus of 
our interest, except Ónod, Homoki-dűlő, (including the 
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peremtöredék; pv11: 4 mm, fv: 5 mm, pá: 280 mm (3. kép 
1 .) Kö 
Szürkésfehér, homokkal soványított, gyorskorongolt, 
sávosan pirosra festett és bekarcolt hullámvonallal díszí
tett oldaltöredék; fv: 5 mm (3. kép 2.) Kö 
Fehér, homokkal soványított, gyorskorongolt peremtö
redék; pv: 9 mm, fv: 8 mm, pá: 140 mm (3. kép 3.) Kö 
Szürkésbarna, homokkal soványított, gyorskorongolt, 
vízszintesen körbefutó bordával díszített peremtöredék; 
pv: 8 mm, fv: 5 mm, pá: 200 mm (3. kép 4.) Kö 

Kistokaj , Petri-Hejö Ny 3 
Sötétbarna, homokkal soványított, gyorskorongolt pe
remtöredék; pv: 7 mm, fv: 4 mm, pá: 180 mm (3. kép 5.) 
Kö 
Szürkésbarna, homokkal soványított, gyorskorongolt 
peremtöredék; pv: 10 mm, fv: 4 mm, pá: 200 mm (3. kép 
6.) Kö 
Fehér, homokkal soványított, gyorskorongolt vízszinte
sen körbefutó bordával díszített peremtöredék; pv: 3 
mm, fv: 5 mm, pá: 160 mm (3. kép 7.) Kö 

Kistokaj , Homokbánya 
Vörösesbarna, homokkal soványított, gyorskorongolt, 
vízszintesen simított felületű perem töredék; pv: 15 mm, 
fv: 5 mm, pá: 180 mm (4. kép 1.) Sza 
Fekete, homokkal soványított, gyorskorongolt, vízszinte
sen körbefutó bordával díszített peremtöredék; pv: 4 
mm, fv: 6 mm, pá: 220 mm (4. kép 2.) Kö 

Nyékládháza, Gombos-rét 1. 
Szürke, grafittal soványított, korongolt, simított felületű, 
ferde bevagdosással tagolt vízszintesen körbefutó bordá
val díszített oldaltöredék; fv: 5 mm (4. kép 7.) LT 

Nyékládháza, Gombos-rét 2. 
Szürkésbarna, pelyvával soványított, kézzel formált, si
mított felületű, kettős, vízszintesen körbefutó bekarcolt 
hullámvonallal díszített peremtöredék; pv: 4 mm, fv: 5 
mm, pá: 120 mm (4. kép 3.) U 
Vörösesbarna, homokkal soványított, kézzel formált, 
simított felületű, középen kidudorodó kerek benyomko
dással díszített peremtöredék; pv: 4 mm, fv: 5 mm, pá: 
200 mm (4. kép 4.) U? 
Barna, apró kavicsos homokkal soványított, kézzel for
mált, simított felületű, vízszintesen körbefutó, ujjbe
nyomkodással tagolt bordával díszített peremtöredék; 
pv: 9 mm, fv: 10 mm, pá: 200 mm (4. kép 5.) LT 
Sötétszürke, apró kavicsos homokkal soványított, kézzel 
formált, hólyagosra égett üveges felületű fújtató töredé
ke; pv: 5 mm, fv: 9 mm, pá: 20 mm ( 4. kép 6.) LT? 

above demonstrated 3 km large zone). This can be ex
plained by the floodplain of the Sajó, which must have 
been much larger than to date. It would also explain 
why the Celtic settlements (and the cemeteries except 
Muhi, Kocsmadomb) are all found ín the about 4 km 
wide zone at the Bükkalja and why they are missing 
from the about 2 km wide zone along the Sajó. Another 
question left open after the field walkings is if there was 
iron metallurgy in the Celtic settlements of the region 
similarly to Sajópetri, Hosszú-dűlő. Iron slag, contrary 
to the many sites with iron slag found ín the environs 
of Szendrő, was observed at a single site: Saj ópetri, 
Hosszú-dűlő, while the tuyere fragment from Nyéklád
háza, Gombos-rét can be used only as a starting point 
for further investigations. 

Description of the most important finds: 

Kistokaj , Petri-Hejö W 2 
A light grey, wheel-thrown rim fragment tempered with 
sand and small pebbles, decorated with a horizontal rib 
running around the vessel; rth:11 4 mm, wth: 5 mm, rd: 
280 mm (Fig. 3. 1 .) Kö 
A greyish white wheel-thrown wall fragment tempered 
with sand and decorated with stripes of red painting 
and an incised wavy line; wth: 5 mm (Fig. 3. 2) Kö 
A white, wheel-thrown rim fragment tempered with 
sand. rth: 9 mm, wth: 8 mm, rd: 140 mm (Fig. 3. 3) Kö 
A greyish brown, wheel-thrown rim fragment tempered 
with sand and decorated with a horizontal rib running 
around the vessel, rth: 8 mm, wth: 5 mm, rd: 200 mm 
(Fig. 3. 4) Kö 

Kistokaj , Petri-Hejö W 3 
A dark brown, wheel-thrown rim fragment tempered 
with sand, rth: 7 mm, wth: 4 mm, rd: 180 mm (Fig. 3. 5) 
Kö 
A greyish brown, wheel-thrown rim fragment tempered 
with sand, rth: 10 mm, wth: 4 mm, rd: 200 mm (Fig. 3. 
6) Kö 
A white, wheel-thrown rim fragment tempered with 
sand and decorated with a horizontal rib running 
around the vessel, rth: 3 mm, wth: 5 mm, rd: 160 mm 
(Fig. 3 .  7) Kö 

Kistokaj , Homokbánya 
A reddish brown, wheel-thrown rim fragment tempered 
with sand. The surface is horizontally smoothed, rth: 
15 mm, wth: 5 mm, rd: 180 mm (Fig. 4. 1) Sza 
A black, wheel-thrown rim fragment tempered with 
sand and decorated with a horizontal rib running 
around the vessel, rth: 4 mm, wth: 6 mm, rd: 220 mm 
(Fig. 4. 2) Kö 

1 1  Alkalmazott rövidítések: pv=peremvastagság, fv=falvastagság, 11 Abbreviations: rth=rim thickness, wth=wall thickness, rd=rim 
pá=peremátmérő. diameter. 

1 03 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

Mályi, Gerenda 

Szürkésbarna, homokkal soványított, korongolt, perem
töredék; pv: 6 mm, fv: 6 mm, pá: 200 mm (5. kép 1.) 
Kö 
Sötétbarna, homokkal soványított, korongolt, vízszinte
sen körbefutó bekarcolt hullámvonallal díszített oldal
töredék; fv: 8 mm (5. kép 2.) Á 
Világosbarna, homokkal soványított, korongolt, két sáv
ban vízszintesen körbefutó kettős betűzdeléssel díszített 
oldaltöredék; fv: 5 mm (5. leép 3.) Á 
Mályi, Lapos 2 
Szürke, grafittal soványított, korongolt, simított felületű 
peremtöredék; pv: 20 mm, fv: 10 mm, pá: 380 mm (5. 
leép 5.) LT 
Szürke, grafittal soványított, korongolt, simított felületű 
peremtöredék; pv: 8 mm, fv: 4 mm, pá: 160 mm (5. leép 
4.) LT 

Sajópetri, Második-dűlő 
Világosbarna, homokkal soványított, kézzel formált, si
mított felületű, pontszerű benyomkodások és árkolások 
kombinációival díszített peremtöredék; pv: 10 mm, fv: 
4 mm (5. leép 6.) R 

Sajópetri, Homoki szőlős 
Világosbarna, homokkal soványított, korongolt, simított 
felületű peremtöredék; pv: 7 mm, fv: 4 mm, pá: 160 mm 
(5. leép 7.) LT 

Nyékládháza, Gombos-rét 1. 
A grey, wheel-thrown wall fragment tempered with 
graphite. The surface is smoothed and decorated with 
a horizontal rib segmented with oblique incisions, which 
runs around the vessel. wth: 5 mm (Fig. 4. 7) LT 

Nyékládháza, Gombos-rét 2. 
A greyish brown, hand-thrown rim fragment tempered 
with chaff. The surface is smoothed and decorated with a 
double incised wavy line running horizontally around the 
vessel; rth: 4 mm, wth: 5 mm, rd: 120 mm (Fig. 4. 3) U 
A reddish brown, hand-thrown rim fragment tempered 
with sand. The surface is smoothed and decorated with 
a round impression protruding in the centre; rth: 4 mm, 
wth: 5 mm, rd: 200 mm (Fig._4. 4) U? 
A brown, hand-thrown rim fragment tempered with 
pebbly sand. The surface is smoothed and decorated 
with a horizontal rib segmented with finger impressions, 
which runs around the vessel; rth: 9 mm, wth: 10 mm, 
rd: 200 mm (Fig. 4. 5) LT 
The fragment of a dark grey, hand-moulded tuyere tem
pered with sand and small pebbles. ln consequence of 
the heat it developed blisters and the surface became 
glassy; rth: 5 mm, wth: 9 mm, rd: 20 mm (Fig. 4. 6) LT? 

Mályi, Gerenda 
A greyish brown, wheel-thrown rim fragment tempered 
with sand; rth: 6 mm, wth: 6 mm, rd: 200 mm (Fig. 5. 
1 .) Kö 
A dark brown, wheel-thrown wall fragment tempered 
with sand and decorated with an incised wavy line run
ning around the vessel; wth: 8 mm (Fig. 5. 2) Á 
A light brown, wheel-thrown wall fragment tempered 
with sand and decorated with a double stabbed orna
ment running around the vessel in two bands; wth: 5 
mm (Fig. 5. 3) Á 
Mályi, Lapos 2 
A grey, wheel-thrown rim fragment tempered with 
graphite. The surface is smoothed; rth: 20 mm, wth: 10 
mm, rd: 380 mm (Fig. 5. 5) LT 
A grey, wheel-thrown rim fragment tempered with 
graphite. The surface is smoothed; rth: 8 mm, wth: 4 
mm, rd: 160 mm (Fig. 5. 4) LT 

Sajópetri, Második-dűlő 
A light brown, hand-thrown rim fragment tempered 
with sand. The surface is smoothed and decorated with 
the combination of dot-like impressions and grooves. 
rth: 10 mm, wth: 4 mm (Fig. 5. 6) R 

Sajópetri, Homoki szőlős 
A light brown, wheel-thrown rim fragment tempered 
with sand. The surface is smoothed; rth: 7 mm, wth: 4 
mm, rd: 160 mm (Fig. 5. 7) LT 

1 0Lj 
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1 .  kép: Régészeti lelőhelyek Sajópetri környékén 

1 
CJ 2 

• 3 

IEov ssl 

1 :  A jelenkori települések területe, 2:  A régészeti terepbejárással vizsgá lt terület, 3:  Ismert régészeti lelőhelyek 

Fig 1 · Archaeological sites in the environs of Sajópetri 
1 :  The territory of the modern settlements, 2: The territory i nvestigated by Field walking, 3: ldenti fied archaeological sites 
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2 .  kép Késő vaskori régészeti lelőhelyek Sajópetri környékén 

1 
c=J 2 

• 3 
+ 4 

1 :  A jelenkori te lepülések területe, 2 :  A régészeti terepbejárással vizsgál t  terület, 3 :  Késő vaskori települések, 
Li: Késő vaskori temetők 

Fig. 2 Late l ron Age a rchaeological sites i n  the environs of  Sajópetri 

1 :  The territory of the modern settlements,  2 :  The territory i nvestigated by Field wa lking, 3: La te l ron Age settlements, 4: 
Late lron Age cemeteries 
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Kisto kaj,  Petri-Hejő NY 2 
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3. kép Válogatás a terepbejárás során gyűjtött leletek közü l .  1 -7 középkor 

Fig. 3 Selection from the finds collected during Field walking. 1 -7: Middle Ages 
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Kisto kaj,  Homokbá nya 

Nyé kládháza, Gombos-rét 2 .  
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Li kép: Válogatás a terepbejárás során gyűjtött leletek közü l .  1 :  római császárkor, 2 középkor, 3-Li : újkőkor, 
5-7 késő vaskor 

6 

Fig. Li: Selection from the fi nds collected during Field wa lking. 1 :  Roman lmperia l  Period, 2 :  Middle Ages, 3-Li Neolithic, 
5-7: La te l ron Age 
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M á lyi ,  Ge re nda 

I V ? 
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2 3 

M á ly i ,  La pos 2 Sajópetri , Második-dűlő 

, \ ) � 
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6 

Sajópetri ,  Homoki szőlős 

' 
1 ,  4, 5 ,7 

0 5 cm --i::=-i::=...i 0 5 crn 
2, 3 ,  6 --====--

5.  kép: Válogatás a terepbejárás során gyűjtött leletek közü l .  1 -3 :  Árpád-kor, Li-5 .  7: késő vaskor, 6 újkőkor 

Fig. 5 Selection From the finds collected during Field walking. 1 -3 Árpádian Period, Li-5 ,  7 Late l ron Age, 6 Neolithic 
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Czaj l ik  Zol tá n  

Légi régészeti kutatások 
M agyarországon 2003-ban 
( Rövid beszá moló az ELTE 
Régésze ttudományi I n tézeté nek 
Té ri n formatikai Ku tatólaboratóri u mában 
folyó m u n ká ró l )  

Légi régészeti kutatási programunk 2003-tól elnyerte az 
Országos Kutatási Alap Programok (OTKA) támogatását. 
Ez lehetővé tette nemcsak a magyarországi földvárak 
2000-ben megkezdett légi fényképes állapotfelmérésé
nek folytatását, hanem felderítő célú repülések végzését 
is azokon a területeken, amelyek az elmúlt 10 év kutatá
sai során légi régészeti szempontból különösen ígéretes
nek, további kutatásra érdemesnek bizonyultak. Utóbbit 
szerencsésen egészítette ki az az OTKA Tudományos 
Iskola Program keretében elvégzett légi fényképezés, 
amelynek célja elsősorban a Cegléd, Abony és Törtel 
határában korábban felfedezett korai tanyasias típusú 
települések további kutatása volt. A Matrica Múzeum 
támogatásával 2003-ban először végeztünk vastag havas 
időszakban is légi fényképezést, az M7-es autópálya 
megelőző régészeti feltárásával kapcsolatos légi fényké
pezés pedig az ásatások dokumentálásán túl új leló11e
lyek felfedezését is eredményezte. 

Az őskori földvárak légi régészeti 
kutatásának eredményei 2003-ban (táblázat) 1 

A Solt, Tétel-hegyi, korábbi légi régészeti kutatásokból2 
ismert földvár fényképezése során megállapítottuk, 
hogy az erődítéshez nyugatról egy kisebb „elővár" is 
csatlakozik (1 . kép) . Perkátánál lefényképeztük a koráb
ban „csak" halomsíros/urnasíros településként számon
tartott nagy kiterjedésű földvárat,3 illetve az újabban 
(Kulcsár Mihály és Nováki Gyula által) a Forrás-dűlóben 
felfedezett erődítést. Utóbbinál a jó állapotú, délkelet 
felé természetes védelem hiányában kiépített sáncon 
túl a légi fényképezéskor egy széles külső árok nyomát 
is megfigyeltük. 

Hajós, Hildpusztánál ugyancsak eddig ismeretlen 
árkokat észleltünk, az egész térség morfológiai képét 
meghatározó ÉK-DNy-i irányú Bácskai-plató peremén 
nemcsak az ismert földvár, hanem közvetlenül mellette 
további két, feltehetően ugyancsak őskori erődítés is 
található. Lengyeltótinál megállapítottuk, hogy a Nagy
tatársánc néven ismert föld vártól délre a „Kistatársánc" 
nevű terület is egy kisebb méretű - feltehetően őskori 
erődítés volt. A tápiósági földvárról készült felvételek 

1 Az előzményeket lásd: CZAJLIK 2004 
2 Otto Braasch felvétele, in: BERTÓK-V1sv 1997, 157. 
3 Perkáta, Vitézi-földek, HATHÁZI-VÁGÓ 1996, 14. 
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Zol tá n  Czaj l ik  

Aerial archaeological investigations 
in  Hungary in 2003 
( A  short re port of the activity of  the 
3 D Research La bora tory of the E LTE 
Archaeological l n stitu te )  

Since 2003, the National Research Foundation Project 
(OTKA) has been supporting the aerial archaeological 
research program. This affords us to carry on the aerial 
photographic survey of the actual condition of Hungar
ian earthen forts, which was started in 2000. At the same 
time, it offers an opportunity to make survey flights in 
regions that seem especially promising for further in
vestigations according to the experiences of aerial 
prospecting ín the last 10 years. This latter one was fa
vourably completed by the aerial photographic trip 
organised within the frames of the OTKA Scientific 
School Project, the primary purpose of which was the 
continuation of the investigation of the early farm-type 
settlements discovered at Cegléd, Abony and Törtel. 
The Matrica Museum supported the first aerial photo
graphic survey in a period when thick snow covered the 
surface in 2003, while the aerial photography made in 
connection with archaeological excavations preceding 
investments conducted along the track of highway M7 
led to the discovery of new sites. 

Results of the aerial archaeological 
investigations ofprehistoric earthenforts (table) 1 

We could establish during the photography of the 
earthen fort of Solt, Tétel-hegy, which is known from 
former aerial archaeological investigations,2 that a 
smaller "out-castle" j oins the fortification in the west 
(Fig. 1) .  We took photos of the large earthen fort at 
Perkáta, which was formerly registered as "only" a settle
ment of the Tumulus/Urngrave people,3 and of the 
fortification that Mihály Kulcsár and Gyula Nováki had 
recently discovered in the Forrás-dűlő. At the latter site, 
the traces of a broad exterior trench were observed 
beyond the well-preserved rampart, which was con
structed in lack of a natural defence. 

We also discovered new trenches at Hajós, Hild
puszta. Two probably prehistoric fortifications were 
found next to the NE-SW directed Bácskai plateau, 
which determine the morphological appearance of the 
entire region, next to the already known earthen fort, 
which occupied the edge of the plateau. At Lengyeltóti 
we could establish that south of the earthen fort known 

The antecedents see: CZAJLIK 2004 
2 Otto Braasch' photo in: BERTÓK-VISY 1997, 157 
3 Perkáta, Vitézi-földek, HATHÁZI-VÁGÓ 1996, 14 
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kiértékelése során egy hasonló méretű, pusztuló föld vár
ra(?) figyeltünk fel. Az új erődítés (Tápióság, Földvár 2) 
a régóta ismert „társával" együtt hasonló együttest ké
pez, mint a tápióbicskei Várhegy és Kalaposhegy. 

A fent említett új erődítésrészletetek (Solt, Tétel
hegy; Perkáta, Forrás-dűlő) , illetve az újonnan megis
mert földvárak (Hajós, Hildpuszta 2, 3 ;  Lengyeltóti, 
Kistatársánc; Tápióság, Földvár 2) mellett j elentésünk
höz mellékeltük az összes 2003-ban fényképezett földvár 
listáját is. 21 földvárról készült új felvétel, s így a mun
kánk alapját képező, 1998-1999-ben készült őskori 
földvárkataszterben szereplő földvárak több, mint felé
ró1 (a 200 földvár közül 111-ró1) rendelkezünk már légi 
foto-dokumentációval. Archívumunkban az összes fény
képezett földvár száma a középkori erődítéseket, illetve 
a föként légi fényképezéseink során újonnan megismert 
földvárakat is figyelembe véve: 140. 

Felderítő célú légi fényképezések -
temetkezések 

A felderítő célú légi fényképezések tudományos értéke
lése megfelelő ásatási kontroll-lehetőségek hiányában 
Magyarországon ma még nagy nehézségekbe ütközik. 
A földvárakhoz hasonlóan viszonylag könnyebb a temet
kezések egy részének felismerése, bár nyilvánvaló, hogy 
utóbbiak keltezése egyelőre legfeljebb bizonyos korsza
kok kizárását j elentheti. Az alábbiakban összegyűjtöttük 
a 2003-ban megismert halmos, körárkos és „soros" te
metkezéseket, illetve kísérletet teszünk urnasíros teme
tő bemutatására is. 

Halmos temetkezések 
Hasonlóan a földvárakhoz, halomsírok esetében a még 
álló földépítmények esetében többé-kevésbbé biztos 
támpontunk van az értékelésre. Hántánál a vastag hóta
karóban figyeltünk meg egy enyhén tojásdad alakú 
halmot(?), ami körül további (legalább 4), már elszántott 
tumulus állhatott. Vaskúton a még álló halmok teszik 
egyértelművé a mellettük észlelt korong, illetve gyűrű 
alakú foltok tumulusként való értelmezését. A fényké
pezés alapján igazolható, hogy a halmok nagy része va
lóban a Rómer Flóris-féle vázlatnak4 megfelelően, félkör 
alakban sorakozott egykor. 

Körárkos temetkezések 
A korábbi években megfigyelt körárkos temetkezések
hez5 hasonló, de nagyobb sírszámú, temetőnek tekinthe
tő lelóbelyeket azonosítottunk Vaskút-64. csatornánál 
(legalább 8 sír) ;  Jászberény, Vágóhídnál (legalább 30 
sír) ; Jászberény, Pócz-tanyánál (legalább 10 sír) ; J ászbe
rény, Alsó-Muzsajnál (legalább 14 sír) (2. kép) és Tápió
bicske, Marhatelepnél (legalább 37 sír) . E fent felsorolt 

4 RóMER 1878, 132., fig. 53. ,  „A" sírcsoport 
5 GoGUEY 2002b, 37. (Kiskunlacháza), CzAJLIK 2004, 162., 5-6. kép 

as Nagytatársánc, there is a smaller, probably prehis
toric fort in the area called "Kistatársánc". ln the course 
of the evaluation of the photos taken of the Tápióság 
earthen fort we recognised another, already deterio
rated earthen fort of similar measurements. The new 
fortification (Tápióság, Earthen fort 2) and the long
known fort form a similar unit as the Várhegy and the 
Kalaposhegy at Tápióbicske. 

Beside the above mentioned new fortification frag
ments (Solt, Tétel-hegy, Perkáta,. Forrás-dűló'.) and the 
newly discovered earthen forts (Hajós, Hildpuszta2, 3; 
Lengyeltóti, Kistatársánc; Tápióság, Földvár2) , we at
tached to the report the list of all the earthen forts of 
which we took photos in 2003. New photos were taken of 
21 earthen forts, thus we succeeded to prepare an aerial 
photo-documentation of more than half of the earthen 
forts listed in the cadastre of prehistoric earthen forts 
prepared in 1998-1999 (111 of the 200 earthen forts) , 
which builds the basis of our work. Our archive counts 
140 photographed earthen forts including the medieval 
fortifications and the earthen forts that were recently 
discovered especially by aerial archaeology. 

Prospecting aerial photography - burials 
The scientific analysis of prospecting aerial photos meets 
great difficulties in Hungary for lack of sufficient exca
vation control. Similarly to earthen forts, it is relatively 
easy to identify some burial types, although it is evident 
that the dating of these latter ones is restricted to the 
exclusion of certain periods. Below, we have collected 
the tumulus burials, those with round ditches and the 
ones arranged in rows that were discovered in 2003 and 
we try to present an urngrave cemetery. 

Tumulus burials 
Similarly to the earthen forts, the still standing earth 
constructions provide a more-or-less evident clue for 
analysis in the case of tumuli. At Hánta, a slightly ovoid 
mound (?) was observed in the thick snow, around which 
further (at least 4) tumuli were dispersed by the plough. 
At Vaskút the still standing tumuli make evident the in
terpretation of the discoid and ring-shaped discoloura
tions beside them as tumuli. The photos corroborate that 
the majority of the tumuli used to be arranged in a semi
circle just as Flóris Rómer drew them in his sketch.4 

1 12 

Burials with round ditches 
We identified sites similar to the burials with round 
ditches observed the previous years5 with the difference 
that these cemeteries contain more graves. These sites 
are Vaskút, Channel 64 (at least 8 graves) , Jászberény, 
Vágóhíd (at least 30 graves) , Jászberény, Pócz-tanya (at 
least 120 graves) , Jászberény, Alsó-Muzsaj (at least 14 

4 RóMER 1878, 132., fig. 53., grave group „A" 
5 GOGUEY 2002b, 37. (Kiskunlacháza), (ZAJLIK 2004, 162., fig. 5-6. 
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alföldi temetkezések egyaránt lehetnek őskoriak,6 szar
mata koriak7 és esetleg honfoglalás koriak8 is, csakúgy, 
mint az 0 .  Braasch által megfigyelt sárháti temető.9 A 
Dunától keletre megismert körárkos síroknál az árkon 
belül általában további jelenségek (föként csontvázas 
sírok foltja) is megfigyelhetó1c 

2003-ban gyarapodott a légi fényképezéssel megis
mert dunántúli, az őskorra, vagy a római korra keltezhe
tő körárkos temetők száma is. Veszkénynél 11 körárkot 
fényképeztünk le. Ezek belsejében - csakúgy, mint a 
már közölt lelóbelyek esetében (Nagybajcs/Kisbajcs10; 
Écs, Petkevár11 ;  Tápszentmiklós12) - nem láthatók jelen
ségek. 

Temetők 
A kedvező észlelési körülményeknek köszönhetően Pápa 
határában egy olyan temetőt fényképeztünk le, ahol 3 
csoportban kb. 200-250 csontvázas sír foltja számlálha
tó össze (3. kép) . Vaszar mellett az elóbbinél valamivel 
kisebb, kb. 100 síros temetőt, illetve elszórtan még to
vábbi kb. 50 sírt figyeltünk meg. A közölt magyarorszá
gi légi fotóanyagból Otto Braasch felvételeit említhetjük 
párhuzamként: Dél-Balaton (1993) 13, Csákberény (1994, 
450 síros avar temető) 14. Több, 2003-ban fényképezett 
lelóbely esetében is felmerülhet, hogy a helyenként lát
ható kisméretű, élénk foltok urnasírok helyét jelzik. 
Legjobb példaként a már említett Jászberény, Alsó
Muzsaj leló11ely bizonyos zónáit hozhatjuk fel (4. kép) , 
de hasonló jelenségeket figyeltünk meg Solt, Tétel-hegy
nél és Szárföld, Átaljárónál is. (Hamvasztásos temetke
zésekként értelmezte Otto Braasch az Iváncsánál 1993-
ban fényképezett lelóbelyet is15, véleményünk szerint 
azonban az utóbbi esetben csontvázas sírokból álló te
metőró1 van szó.) 

Felderítő célú légi Jényképezések - települések 
A levegóbó1 megfigyelhető j elenségek kétség nélkül ak
kor tekinthetők településnek, ha épületek alaprajzát si
kerül felismerni. A különféle vonalas j elenségek, árkok 
települési objektumhoz (pl. kerítéshez, karámhoz) köté
se egyelőre csak ritkán meggyőző, hiszen légi fényképe
zéssel megtalált és feltárt vonalas struktúrákat Magyaror
szágon alig-alig közöltek eddig, illetve ezen, különféle 
árkokból álló jelenségek funkciója sokszor az ásatásokat 
követően is kérdéses marad.16 

6 Jánoshida, Berekben Csányi Marietta a halomsíros kultúra kör-
árkos temetkezéseit tárta fel (CSÁNYI 1980) 

7 Összefoglalóan lásd: KULCSÁR 1998 
8 BENDE-LŐR1Nczy-TÜRK 2003 
9 V1sy 2003, 118., 3· kép 
10 GoGuEY-SzABó 1995 
11 BERTÓK-VISY 1997, 147. 
1 2  VISY 2003, 117., 2 .  kép 
n BRAASCH 1999, 71., ugyanaz: BRAASCH 2003, 55., Abb. 4. 
14 BERTÓK-VISY 1997, 145. 
1 5 BRAASCH 1999, 71. 
1 6  VÁLYI 2003 
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graves) (Fig. 2) and Tápióbicske, Marhatelep (at least 37 
graves) . These burials observed in the Great Hungarian 
Plain can come from prehistoric times,6 the Sarmatian 
Period7 or perhaps from the Conquest Period8 similarly 
to the Sárhát cemetery observed by 0. Braasch.9 At 
graves with round ditches discovered east of the Danube, 
further features (mainly the discolourations of inhuma
tion graves) can be observed within the ditches. 

Owing to aerial photography, the number of the 
cemeteries with round ditches from the Prehistory and 
the Roman period increased in Transdanubia as well in 
2003. Eleven round ditches were photographed at Vesz
kény. No features could be observed inside the ditches 
similarly to the formerly published sites (Nagybajcs/Kis
bajcs10, Écs-Petkevár11 ,  Tápszentmiklós 12) . 

Cemeteries 
Due to the favourable conditions, we took the photo of 
a cemetery at Pápa where the discolourations of 200-
250 inhumation burials could be counted in 3 groups 
(Fig. 3) . At Vaszar we observed a somewhat smaller 
cemetery with about 100 graves and about 50 more 
scattered graves. From the aerial photos published from 
Hungary we can mention Otto Braasch's photos as ana
logues: Southern Balaton (1993)13 ,  Csákberény (1994, 
an Avar cemetery of 450 graves) .14 It is possible that the 
sporadic small, bright spots in the photos of a few sites 
photographed in 2003 indicate urn graves. Certain zones 
of the above-mentioned Jászberény, Alsó-Muzsaj site 
(Fig. 4) offer the best example. Similar phenomena were 
observed at Solt, Tétel-hegy and at Szárföld-Átjáró. (Otto 
Braasch interpreted the site photographed at Iváncsa 
in 1993 as cremation burials,15 but we think it was a 
cemetery of inhumation burials.) 

Prospecting aerial photography - settlements 
The features observed from the air can certainly be 
regarded as settlements when the ground plans of the 
houses can be recognised. The association of various 
linear phenomena, trenches with settlement features 
(e.g. fences or pens) is rarely convincing since hardly 
any linear structure discovered and identified from 
aerial photos have been published in Hungary, and the 
function of the features composed of various trenches 
often remains uncertain even after excavations.16 

6 Jánoshida, Berekben Csányi Marietta unearthed burials with 
round ditches of the Tumulus culture (CsÁNYI 1980) 

7 ln summary see: KULCSÁR 1998 
8 BENDE-LŐRINczv-TÜRK 2003 
9 V1sy 2003, 118., fig. 3 
10 GoGuEY-SZABÓ 1995 
11 BERTÓK-VISY 1997, 147 
1 2  V1SY 2003, 117., fig. 2 
13 BRAAsCH 1999, 71., the same: BRAASCH 2003, 55., Abb. 4 
14 BERTÓK-YISY 1997, 145 
1 5 BRAASCH 1999, 71 
16 VÁLYI 2003 
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Épületek 

Biztosan kőépületnek meghatározható struktúrák nyo
mára 2003-ban két ízben bukkantunk; Vaskút, Várhelyi
dűlóben egy alaprajzi sajátosságai alapján a 14. sz.-ra 
keltezhető templomot, Pápánál pedig egy római kori 
villaépületet fényképeztünk le. 

A 2003-as repülések során mind földbe mélyülő, 
mind földfelszíni építmények nyomát sikerült nagy 
számban megfigyelnünk. Ráckeresztúr, Malontai út 
mellett legalább 8, közel azonos irányítású, téglalap ala
kú, földbe mélyített épület nyomát fényképeztük le (5. 
kép) . Árpás, Megág-dűló'ben legalább 9 hasonló épít
mény nyoma volt látható. A hosszanti sávban elhelyezett 
épületek oldala azonos tájolású, s az épület-tengelyek 
irányításában 90 fokos eltérések vannak. Négy hasonló 
épületet figyeltünk meg Ádánd, Fehér-hegynél, további 
kettőt pedig Kakucs, Dunavölgyi-főcsatornánál. Földbe 
mélyülő épületek légi fényképét korábban Nagydorog, 
Bíró-sarokról közölték.17 

Az alapárkok pozitív elszíneződésként j elentkező 
nyoma alapján bizonyos földfelszíni épületeket is azono
sítani tudtunk. Alaprajzi sajátosságaik és méretük alap
ján j elentős különbségek mutathatók ki közöttük. Szár
föld, Átaljárónál; Szárföld, Macska-dűlőn és Szárföld, 
Felső tagnál (7. kép) kétosztatú építmények látszottak, 
Dáka, Bitvai-réteknél egy kétosztatú építmény mellett 
osztófal nélküli épületek is megfigyelhetők, amelyek 
tengelyében az oszlophelyek nyoma is látszik (6. kép) . 
Hasonló, nagyméretű házakat fényképeztünk le Somló
vásárhely, Somlószó1ősi útnál, Csorna, Tízrendesnél és 
Dör, Zálogos-szigetnél is, s ugyanezt a típust örökítette 
meg 0. Braasch is Vaszar mellett 1998-ban.18 Dáka, 
Bitvai-réteknél kisebb épületeket is megfigyeltünk, ame
lyekhez hasonlókat Markotabödöge, Mohos-tóra-dűlő
ben, illetve (osztófal nyomával?) Osli, Dögtemetőnél 
fényképeztünk le. 

A különféle leletmentő feltárásoknak köszönhetően 
a Kisalföldró1 több, a fent felsorolt nagyobb épületekhez 
hasonló alapárkos épületet ismerünk a rézkorból. Két
osztatú épületeket Mosonszentmiklós, Egyéni-földeknél,19 
egyterűeket Lébény, Kaszás-dombon20 és Mosonszentmik
lós, Gergelyhomán21 tártak fel. Lébény, Bille-dombon,22 
Börcs, Paphomlok-dűlőn23 és Győr, Marcalváros, Bevásár
lóközpontnál24 - hasonlóan Dáka, Bitvai-rétekhez - mind
két típus előfordult. A Győr, Szabadrét-dombon25 és 
Mosonszentmiklós, Pál majornál26 feltárt alapárkos épü
letek beosztását egyelőre nem ismerjük. 

17 BERTÓK-VISY 1997, 152. 
18 BRAASCH 2003, 64. 
19 EGRY 2003a 
20 NÉMETH 1994, 5· kép 
21 EGRY 2003a, 97 · 
22 NÉMETH 1994, 10-12. kép 
23 fIGLER 1994a 
24 EGRY 2001, 59· 
25 fIGLER 1993, 14. 
26 fIGLER 1997, 20. 

Buildings 
We found evident traces of stone buildings in two cases 
in 2003. We took photos of a church at Vaskút, Várhelyi
dűlő, which can be dated from the 14'h century from the 
specifics of the ground plan, and a villa building from 
the Roman period at Pápa. 

We were able to observe the traces of a large num
ber ofboth semi-subterranean and overground buildings 
during the aerial prospecting trips in 2003. Next to 
Malontai Road at Ráckeresztúr we took photos of at least 
8 oblong-shaped semi-subterranean buildings of ap
proximately the same orientation (Fig. 5) . The traces of 
at least 9 similar buildings could be observed at Árpás, 
Mágor-dűlő. The sides of the buildings arranged in a 
long stripe were oriented to the same direction, and 
there were divergences of 90 degrees in the orientation 
of the axes of the buildings. Four similar buildings were 
observed at Ártánd, Fehér-hegy and two more ones at 
Kakucs, Dunavölgyi main channel. Photos of semi-sub
terranean houses have already been published from 
Nagydorog, Birósarok.17 

Certain overground buildings can be identified from 
the traces of the foundation trenches appearing as 
positive discolourations. The specifics of the ground 
plans and the measurements show significant diver
gences. Buildings of two rooms could be seen at Szárföld, 
Átaljáró; Szárföld, Macska-dűlő and Szárföld, Felső tag 
(Fig. 7) . At Dáka, Bitvai-rétek, large buildings without 
partition walls but with the places of the posts in the axis 
could also be discovered beside a house of two rooms 
(Fig. 6) . Similar large houses were photographed at 
Somlóvásárhely , Somlószó1ősi Road, Csorna, Tízrendes 
and Dör, Zálogos-sziget, and 0. Braasch documented the 
same type at Vaszar in 1998.18 We also observed smaller 
buildings at Dáka, Bitvai-rétek. Similar ones were pho
tographed at Markotabödöge, Mohos-tóra-dűlő, and 
(with the trace of a partition wall) at Osli, Dögtemető. 

Owing to various rescue excavations, we know a 
number of Copper Age buildings from the Small Hungar
ian Plain with foundation trenches similar to the above 
listed large buildings. Houses of two rooms were uncov
ered at Mosonszentmiklós, Egyéni-földek19, ones of a 
single room at Lébény, Kaszás-domb20 and Mosonszent
miklós, Gergelyhoma21. Both types occurred at Lébény, 
Bille-domb22, Börcs, Paphomlok-dűlő23 and Győr, Mar
calváros, Bevásárlóközpont24 similarly to Dáka, Bitvai
rétek. We do not know the interior design of the buildings 

17 BERTÓK-VISY 1997, 152. 
18 BRAASCH 2003, 64 
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19 EGRY 2003a 
20 NÉMETH 1294, fig. 5 
21 EGRY 2003a, 97 
22 NÉMETH 1994, figs 10-12 
23 fIGLER 1994a 
24 EGRY 2001, 59 
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A Szárföld, Felső tagról készített felvételeken olyan 
épület is van, amelyet az oszlopos szerkezet rajzol ki (8. 
kép) . Légi régészeti párhuzamként R. Goguey 1993-ban 
Und mellett készített felvétele idézendő.27 Valószínűleg 
neolitikus hosszú ház részletekró1 van szó, amelynek 
legjobb kisalföldi párhuzamait a DVK időszakból Moson
szentmiklós, Egyéni-földeknél,28 Mosonszentmiklós, Pál 
majornál és Hanságligetnél29 tárták fel. 

Zárt területek (szögletes árkok) 

A René Goguey 1993-as légi fényképe alapján 1994-ben 
Nagykarácsony, Ménesmajorban feltárt,30 lekerekített 
négyzet alakú karámokhoz hasonlót Cegléd, Hódula
dűló'ben 2001-ben és 2003-ban, Szalkszentmárton, Gyep
osztálynál 2003-ban figyeltünk meg. Hasonló négyzetet 
rögzített R. Goguey Felsőtoldnál 1998-ban.31 Solt, Tétel
hegytó1 keletre téglalap alakú zárt területet fényképez
tünk le. Korábbi párhuzama: Nagydorog (1995) .32 

Egymáshoz kapcsolódó zárt területek nyomát Duna
vecse, Kökényesnél és Jászberény, Portelek, Ördög-dűlő
ben rögzítettük. Párhuzamként R. Goguey Kerekegyhá
za, Bogárzónál 1994-ben készített felvétele említhető.33 
Az Újszilvás, Varga-tanyánál lefényképezett zárt árok
rendszer esetében nagyobb méretlí karám mellett eset
leg korai tanyahelyre is gondolhatunk (9. kép) . 34 

Szigetbecse, Kisházi-dűlő és Egyed, Kertalja össze
tett vonalas objektumai, különösen az utóbbinál az egyik 
zárt területen belül megfigyelhető földbe mélyített épü
let tanyahelyként, hozzá kapcsolódó karámokként, illet
ve talán részben szántóföldi parcellanyomként is értel
mezhetők (10. kép) . Légi régészeti párhuzamként a R. 
Goguey által 1993-ban felfedezett Beloiannisz, Vízmű; 
Szalkszentmárton, Nagy Vadas35 és a 2000-ben fényké
pezett áporkai és középpeszéri leló11ely36, illetve az 0 .  
Braasch által 1996-ban fényképezett kunszentmiklósi 
leló11ely37 említhető meg. 

Kultikus struktúrák - nagyméretű körárkok 
a neolitikumból(?) 

Az új lelónelyek számát gyarapítja a 2003-ban Egyed, 
Közép-dűló'ben lefényképezett, kb. 80 m átmérőjű kettős 

2 7 GOGUEY-CZAJLIK 2003, fig. 6. 
28 EGRY 2003b 
29 fIGLER 1994b 
30 RACZKY et al. 2002, 136-137. 
31 GOGUEY 2000, 87„ fig. 10. 
32 GoGUEY 2002b, 38. 
33 GoGUEY-SzABó 76„ 75. kép 
34 V. ö. Tass, GoGUEY 2002a, 5. 
35 GoGUEY-SZABÓ 1995, 68 . ,  60 .  kép, 71 . ,  66 .  kép, továbbá GoGUEY

CZAJLIK 2003, 11., fig. 7-8. Beloiannisz, Vízm(ívet Iváncsa néven, 
Szalkszentmárton, Nagy Vadast Dunavecse néven néhány nappal 
1993-as repülésünk után 0. Braasch is lefényképezte (BRAASCH 
1999, fig. 11., 15.) 

36 GoGUEY-CZAJLIK-Böoőcs 2003, 76. 
37 BRAASCH 2003, 58 . ,  8-9. kép 
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with foundation trenches unearthed at Győr, Szabadrét
domb25 and Mosonszentmiklós, Pál major.26 

The photos taken of Szárföld, Felsőtag show build
ings outlined by the post structure (Fig. 8). As an aerial 
archaeological analogue, we can cite R. Goguey's photo 
taken at Und in 1993.27 It probably shows fragments of 
Neolithic long houses. The best analogues from the TLP 
period were uncovered in the Small Hungarian Plain at 
Mosonszentmiklós, Egyéni-földek,28 Mosonszentmiklós, 
Pál major and Hanságliget29. 

Enclosed areas (angular trenches) 
According to René Goguey's aerial photo from 1994, we 
found similar features as the rounded rectangular pens 
uncovered at Nagykarácsony, Mécsesmajor30 at Cegléd, 
Hódula-dűlő in 2001 and 2003 and at Szalkszentmárton, 
Gyeposztály in 2003. R. Goguey documented a similar 
square at Felsőtold in 1998.31 We took the photo of an 
oblong-shaped enclosed area east of Solt, Tétel-hegy. 
Earlier analogue: Nagydorog (1995) .32 

We documented the traces of interlinked enclosed 
areas at Dunavecse, Kökényes and Jászberény Portelek, 
Ördög-dűlő. As an analogue we can mention R. Goguey's 
photo from 1994 taken at Kerekegyháza, Bogárzó.33 ln 
the case of the closed trench system photographed at 
Újszilvás, Varga-tanya, we can think of an early farm 
beside a large pen (Fig. 9) . 34 

The complex linear features at Szigetbecse, Kisházi
dűlő and Egyed, Kertalja can be interpreted as a farm, 
especially the semi-subterranean house observed inside 
one of the enclosed areas at the latter site, with the pens 
or perhaps partly as the outlines of the parcels of plough
lands (Fig. 10) .  For an aerial archaeological analogue 
we can cite the Beloiannisz, Vízmű; Szalkszentmárton, 
Nagy Vadas35 sites, which R. Goguey discovered in 1993, 
and Áporka and Középpeszér36 which were photo
graphed in 2000 and also the Kunszentmiklós site,37 
which 0. Braasch photographed in 1996. 

25 FIGLEH 1993, 14 
26 fIGLER 1997, 20 
27 GOGUEY-CZA)LIK 2003, fig. 6 
28 EGRY 2003b 
29 fIGLER 1994b 
30 RACZKY et al. 2002, 136-137 
31 GoGUEY 2000, 87., fig. 10 
32 GoGUEY 2002b, 38. 
33 GoGuEv-SzAsó 76„ fig. 75 
34 Cf Tass, GoGUEY 2002a, 5. 
35 GoGUEY-SZABÓ 1995, 68„ fig. 60, 71„ fig. 66, and GoGuEY-CZAJLIK 

2003, 11„ fig. r8. A few days after our flight in 1993, 0. Braasch 
also took photos of Beloiannisz, Vízmlí, which he called Iváncsa 
and Szalkszentmárton, Nagy Vadas, which he called Dunavecse 
(BRAASCH 1999, fig. 11„ 15.) 

36 GOGUEY-CZAJLIK-BÖDŐCS 2003, 76 
3 7 BRAASCH 2003, 58„ figs 8-9 
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(hármas?) körárok (11 .  leép) . Feltételesen e lelónelycso
portba sorolhatjuk a Siófok, Halastónál dokumentált, 
föként talaj elszíneződés hatására megfigyelhető, kb. 130 
m átmérőjű, közel szabályos kör alakú struktúrát is (12. 
kép) . A dunántúli légi régészeti párhuzamok száma 
egyelőre nem túl nagy; Zalai-Gaál István 1987-ben Vo
kánynál38 fedezett fel kettős neolitikus körárkot, 0 .  
Braasch 2002-ben Sárvárnál fényképezett le egy hason
ló struktúrát.39 A DNy-Szlovákiából légi régészeti kuta
tások során megismert kettős körárkokat (Kl'acany, 
Horne Otrokovce, Bajtava, Chorvátsky Grob 1, 2) le
gutóbb I. Kuzma tette közzé,40 s Alsó-Ausztriában is több 
hasonló lelónelyet fedeztek fel (Kamegg, Schletz ,41 
Puch/Kleedorf,42 Glaubendorf II43) régészeti célú légi 
fényképezéssel. Bár a felsorolt párhuzamok a neolitikus 
keltezés mellett szólnak, egyelőre sem Egyed, sem Siófok 
esetében nem zárhatjuk ki a rézkori,44 sőt a bronzkori 
eredetet sem.45 

Kutatásainkat az OTKA T043762-es pályázat, az 
OTKA TS040893-as Tudományos Iskola pályázat, a száz
halombattai Matrica Múzeum, a Somogy Megyei Mú
zeumok Igazgatósága, valamint a Spectromass Kft. és az 
Interelektronik Kft. támogatta. Repülőgépvezetők Czirá
ki Péter és Talabos Gábor voltak. 

38 ZALAI-GAÁL 1990, 14. ,  9· kép 
39 BRAASCH 2003, 60., Abb. 12. 
40 KUZMA 1997, 55-57. 
41 DONEUS 1997, 45· 
42 NEUBAUER et al. 1999a 
43 NEUBAUER et al. 1999b 
44 Lásd pl. az 1961·ben, térképészeti célú légi fényképezés során fel

fedezett Szarvas, Cigány-ér-part, Kerek-sánc leló11elyet (MAKKAY 
1983) 

45 Lásd pl. az 0. Braasch által lefényképezett Gölle, Csiplaki-dlílő 
leló11elyet (BERTÓK-VISY 1997, 149.), ahol a kettős körárkot - fel
tehetően csak felszíni leletek alapján - az urnasíros időszakra 
keltezték. 

Cultic structures - large round trenches from 
the Neolithic (?) 

The double (triple?) round trench of a diameter of about 
80 m, which was photographed at Egyed, Közép-dűlő 
in 2003 , is another item in the list of new sites (Fig. 1 1) .  
The nearly regular round structure o f  a diameter o f  
about 130 m ,  which could be observed especially from 
the discolouration of the soil at Siófok, Halastó, can be 
affiliated into this group of sites with certain reserva
tions (Fig. 12) .  There are not many aerial archaeological 
analogues in Transdanubia. István Zalai-Gaál discovered 
a Neolithic double trench at Vokány in 1987,38 and 0 .  
Braasch photographed a similar structure at  Sárvár in 
2002.39 I .  Kuzma published recently the double trench
es discovered by aerial archaeological investigations in 
SW Slovakia (Kl'acany, Horne Otrokovce, Bajtava, Chor
vátsky Grob 1, 2)40 and a number of similar sites were 
identified by archaeological aerial photography in 
Lower Austria as well (Kamegg, Schletz41, Puch/Klee: 
dorfl2, Glaubendorf II43) . Although the listed analogues 
support a dating from the Neolithic, we cannot exclude 
the possibility of a dating from the Copper Age44 or even 
the Bronze Age45 either in the case of Egyed or in the 
case of Siófok. 

The OTKA T043762 competition grant, the OTKA 
TS040893 Scientific School competition grant, the Mat
rica Museum of Százhalombatta, the Directorate of 
Museums of Somogy County, the Spectromass Kft and 
the Interelektronik Kft supported our investigations. 
Péter Cziráki and Gábor Talabos were the pilots. 
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38 ZALAI-GAÁL 1990, 14., fig. 9 
39 BRAASCH 2003, 60., Abb. 12 
40 KUZMA 1997, 55-57 
41 DONEUS 1997, 45 
42 NEUBAUER et al. 1999a 
43 NEUBAUER et al. 1999b 
44 See e.g. the Szarvas, Cigány-ér-part, Kerek-sánc site discovered 

during cartographic aerial photography in 1961 (MAKKAY 1983) 
45 See e.g. the Gölle, Csiplaki-dlílő site (BERTÓK-VISY 1997, 149.) 

photographed by 0. Braasch, where the double round trench 
was dated from the Urngrave period probably only from surface 
fin ds. 
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A 2003-ban fényképezett földvárak listája List of earthen forts photographed in 2003 

Megye Lelőhely Fényképezés éve Korszak 
County Site Year of photography Period 
Bács-Kiskun Hajós, Hi ldpuszta - Földvár 1 2003 B 

Earthen tort 7 
Bács-Kiskun Hajós, Hi ldpuszta-Földvár 2 2003 B7 

Earthen tort 2 
Bács-Kiskun Hajós. Hi ldpuszta-Földvár 3 2003 B7 

Eorthen tort 3 
Bács-Kiskun Solt. Tétel-hegy 2003 Ő7 

Fe1ér Vál ,  Pogányvár 1998, 2001 , 2003 B 

Fejér Kajászó. Várdomb 2001 ,  2003 B 

Fejér Perkáta. Földvár Eorthen tort 1 998, 2 003 Ő7 

Fejér Perkáta. Forrás-dűlő 2003 B 

Fejér Aba, Bolondvár 2000, 2 003 B 

Győr-Moson- Sopron Lébény, Várhely 2003 B 

Pest Százhalombatta, Sánchegy 200 1 .  2 002 ,  2 003 v 
Pest Sóskút. Kálvária 2000. 2002. 2 003 B 

Pest Sóskút. Barátház 2002. 2 003 B 

Pest Biatorbágy. Öreghegy 2000, 2 002 .  2 003 B 

Pest Gomba, Várhegy 2003 B 

Pest Káva. Várhegy 2003 B 

Pest Tápióbicske, Kalaposhegy 2003 B 

Pest Tápióbicske. Várhegy 2003 B 

Pest Tápiószentmárton .  Földvár Eorthen tort 2003 B 

Pest Tápióság. Földvár Eorthen tort 2 003 B 

Pest Tápióság, Földvár 2 Eorthen tort 2 2003 B 

Somogy Balatonboglár. Földvár Eorthen tort 2003 Ő7 

Somogy Lengyeltóti, Nagytatársánc 2003 B 

Tolna Bátaszék, Lajvér 2003 ő 
Tolna Sióagárd. Leányvár 2001 , 2 003 ő 
Tolna Regöly. Sánc 2001 , 2002.  2 003 v 
Veszprém Veszprémfajsz. Kálvária 2003 ő 
Veszprém Zánka. Várhegy 2003 ő 
Veszprém Kapolcs. Királykő 2 003 Ő7 
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1 .  kép Solt, Tétel-hegy. Ismeretlen korú erődítés „elővárral" 

Fig. 1 .  Solt, Tétel-gey. A Forti fication with an "out-castle" of unknown age 
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2 .  kép: Jászberény, Alsó-Muzsaj. Körárkos temető részlete 

Fig. 2 Jászberény, Alsó-Muzsaj. Fragment of a cemetery with round ditches 
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3. kép: Pápa. „Soros" elrendezésű temető és értelmezése ( részlet) 

Fig. 3: Pápa. A cemetery with the graves arranged in rows and its i n terpretation (detai l )  
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Li .  kép Jászberény, Alsó-Muzsaj. Urnasíros( ? )  temetőrészlet 

Fig. Li. Jászberény, Alsó-Muzsaj. Urngrave cemetery fragment ( ? )  

5 .  kép: Ráckeresztúr, Malontai  ú t  mel lett. Földbe mélyített épü letek 

Fig. 5: Ráckeresztúr, at Malontai-Road. Semi-subterranean houses 
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6. kép: Dáka, Bitvai-rétek. Osztófal nélkül i  épület mellék(? )épü lettel 

Fig. 6: Dáka ,  Bitvai-rétek. A bui lding without a partition wal l ,  with an out(7 )bui lding 

7. kép Szárföld, Felső tag. Kétosztatú épü letek nyoma 

Fig 7 Szárföld, Felső tag. Traces of bui ldings of 
two rooms 
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8 .  kép:  Szárföld, Felső tag. Neolitikus hosszú házak( ? )  
nyomai 

Fig. 8 Szárföld, Felső tag. Traces of Neolithic long 
houses ( ? )  
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9.  kép: Újszilvás, Varga-tanya. Nagyméretű karám,  vagy korai tanya nyoma 

Fig 9 Újszilvás, Varga-tanya. The trace oF a large pen or an early Farm 

1 0 . kép: Egyed ,  Kertal ja. Tanyahely karámok, i l letve parcel láK nyomáva l ( ? )  

Fig. 10  Egyed, Kertal ja. A Farm with the traces oF  pens or parcels ( ? )  
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1 1 .  kép Egyed, Közép-dűlő. Kettős ( há rmas? ) körárok 

Fig. 11 · Egyed, Közép-dűlő. A double ( triple? ) round trench 

1 2 .  kép Siófok, Halastó. Körárkos struktúra nyoma(? )  

Fig. 1 2  Siófok, Halastó. Traces of a structure with a round trench ( ? )  
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M i klós Zsuzsa 

Légi régészeti kutatások 2003-ban 

2003-ban - az OTKA (T 034949) és a NKÖM támogatá
sának segítségével - folytattam Tolna megye területén 
a föld várakkal kapcsolatos légi felderítést, légi fotózást. 
Miután többnyire Budaörsró1, illetve a Tököli Repülő
térró1 indultunk, Pest megye Ny-i széle és Fejér megye 
felett át kellett repülnünk. Ha az útvonal mentén lelő
helyet észleltem, azt is rögzítettem. Minden évszakban, 
különböző megfigyelési körülmények között repültem. 
Ennek köszönhetően 2003-ban is több, eddig ismeretlen, 
régészeti objektumra utaló j elenséget dokumentáltam. 
Ezek egy részének felszíni azonosítása, rendeltetésük és 
koruk meghatározása 2003 őszén megtörtént, de nagy 
részüket csak 2004 tavaszán tudom bejárni. 

Mint késóob még utalok rá, időnként nagyon meg
tévesztők lehetnek a légi fotózásoknál észlelt j elenségek: 
könnyen lehet, hogy a felülró1 igen szépnek, és régésze
ti korúnak látszó objektumok 19-20. századiak. Ezért 
szerintem csupán légi fotózás alapján nem szabad kort 
határozni. Kivételek természetesen mindig lehetnek, 
mint pl. a templom-alaprajzok. Tehát feltétlenül szüksé
ges a terepbejárás, valamint a geodéziai felmérés is. 
Utóbbi természetesen csak akkor, ha még van mit mérni, 
amikor még nem tették a földdel egyenlővé a csak felül
ró1 észlelhető földvárakat. 

Havas körülmények között Gyönk, Szabaton-pusz
tánál találtam egy új, eddig ismeretlen földvárat, amely 
a terepbejárási tapasztalatok szerint Árpád-kori. A vé
kony hó és a súrolófény segítségével új megfigyeléseket 
is tehettem olyan erdős, bozótos területeken is, ahol 
egyébként áttekinthetetlen a terep, pl. Nagyvejke, Bor
sóhegy; Regöly, Pogányvár; Regöly, Sánc; Tamási, Do
rombos és Várhegy. Tavasszal a még zöld vetés különbö
ző színárnyalatai biztosítják a megfigyelési lehetőséget: 
utalnak a már betemetődött sáncárkokra, egykori házak
ra, egyéb objektumokra. 

2003-ban az aszály miatt a növények a megszokott
nál is érzékenyebben reagáltak a talajban levő változá
sokra. Ennek köszönhető, hogy sok új lelónelyet tudtam 
fényképezni. Ebben az időszakban találtam egy-egy új 
földvárat Németkér, Nagykarácsony, Rétszilas és Pusz
taszabolcs területén. Ez az év szerencsés volt a templom
kutatásban is: Dalmand, Sánci-dűlőn; Szakály, Tárkány
major-dűlőn és Döbrököz, Görcsmény-dűlóoen nemcsak 
a települések nyomai mutatkoztak, hanem a templomok 
alaprajzai is. Mindhárom templomot teljesen szétszán
tották, tehát alaprajzukat egyébként csak ásatással lehe
tett volna tisztázni. 

A tavaszi és nyári fotózások során a korábban már 
ismert földvárakkal kapcsolatban is új információkat 
szerezhettem. Egyes esetekben (pl. Bikács, Belső sziget; 
Belcske,- Hadai-hegy; Kurd, Sánci-dűlő; Dalmand, Sánc; 
Bölcske, Bolondvár) a növényzet elváltozásai alapján 
pontosítani lehetett az erődítés vonalát, szerkezetét. 

Zs uzsa Mi klós 

Aerial archaeological investigations 
in 2003 

In  2003, I continued the aerial prospecting and photog
raphy of earthen forts in Tolna county with the support 
of the OTKA (T 034949) and the NKÖM. As we usually 
started from the Budaörs or the Tököl airport, we had 
to fly over the western edge of Pest county and over 
Fejér county. When I noticed a site along our course, I 
registered it. I flew in every season, within di verse ob
servation conditions. In consequence, I registered a 
number of new phenomena that suggested the existence 
of archaeological features. Some of them were identified 
on the ground in the autumn of 2003, their function 
and age were determined, yet the majority were left to 
be inspected in the spring of 2004. 

As I will point it our later, the phenomena observed 
during aerial photography can sometimes be very mis
leading. The features, which appear to be remarkable 
and definitely of an archaeological age from above can 
turn out to originate from the 19'L20'11 centuries. I think, 
accordingly, that aerial photography is not enough for 
chronological determination. Naturally, there might be  
exceptions like e.g. the ground plans of  churches. I t  
means that field walking and geodetic surveys are in
dispensable. The latter one is naturally necessary only 
if there is anything left to be measured and the earthen 
fort, which can be discovered from above, has not been 
razed to the ground. 

A new, until then unknown earthen fort was discov
ered at Gyönk, Szabaton-puszta within snowy circum
stances. Field walking proved that it came from the 
Árpádian Period. With the help of thin snow and inci
dent light, I could make observations even in forested 
and bushy territories where the view is otherwise never 
unimpeded like e.g. at Nagyvejke, Borsóhegy; Regöly, 
Pogányvár; Regöly, Sánc; Tamási, Dorombos and Vár
hegy. In spring, the various tints of the still green crop 
enable observation, they mark the filled-in fortification 
trenches, the remains of houses and other features. 

In 2003, the vegetation reacted more intensely than 
normal to the changes in the soil because of the draught. 
In result, I could take photos of many new sites. In this 
period, I found new earthen forts in the territories of 
Németkér, Nagykarácsony, Rétszilas and Pusztaszabolcs. 
This year proved successful in the prospecting of  
churches as  well. Not only the traces of the settlements 
but also the ground plans of the churches appeared at 
Dalmand, Sánci-dűlő, at Szakály, Tárkánymajor and at 
Döbrököz, Görcsmény-dűlő. All the three churches were 
entirely demolished by the plough and excavations would 
have been necessary to determine their ground plans. 

New information eould-be 0btained about the already 
known earthen forts as well in the course of the spring 
and summer photographic trips. In certain cases (e.g. 
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Viszonylag sok - településre utaló - jelenséget fotóz
tam. Ezeknek a korát természetesen csak terepbejárással 
lehet megállapítani. A most dokumentált lelónelyek egy 
része a korábbi terepbejárások eredményeként már is
mert volt, a légi fotók azonban meróben új információkat 
nyújtanak: láthatóak a házak körvonalai, különböző ár
kok, gödrök stb. ,  amelyek terep bejáráskor nem észlelhe
tők. 

Szeptember elején, az igen alacsony vízállás mellett 
Tököl és Báta között végeztem légi felderítést a Duna 
mentén. A folyam főágának vize tiszta, áttetsző volt, a 
holt ágak viszont zavarosak, itt nem látszott semmi. A 
főág mentén a levegóbó1 új leló11ely nem mutatkozott. 

2003-ban Tolna megyében 28 új leló11elyet találtam 
(közülük 2 földvár, 3 templom, 23 település) , Fejér me
gyében (az átrepülések során) 3 földvárat és 33 telepü
lést dokumentáltam. 

A fotózásoknál a hagyományos színes (Kodak 
VC400) és az infrafilmet is használtam. Utóbbi elsősor
ban a növényzettel fedett területen igen hatásos. A ha
gyományos színes film is jól alkalmazható, hiszen sokkal 
több elszíneződést észlel, mint az emberi szem. Erdős, 
bozótos területeken pedig mindenképpen szükséges a 
hó és a napsütés: a két tényező együttes hatására olyan 
helyeken is észlelhetünk földvár-nyomokat, amelyek 
egyébként áttekinthetetlenek. A felderítéseket, fotózá
sokat Cessna-152, 172 és 210 típusú repülőgépekkel vé
geztem. A relatív repülési magasság kb. 200-1000 m 
között váltakozott, a szükségnek megfelelően. Közel 
függó1eges és ferde fotókat is készítettem, a lelónely 
j ellegétó1 függően. Repülőgépvezető Talabos Gábor 
volt. 

Terepbejárást 20 település határában végeztem. 
Egyrészt a korábban már ismert, de problematikus föld
várakat néztem meg, másrészt a légi felderítések során 
észlelt, földvárgyanús helyeket jártam be. Eközben több 
új lelónelyet találtam, illetve a már ismert várakban új 
megfigyeléseket tehettem a szerencsés körülményeknek 
köszönhetően. 

Fejér megye 
Dunaújváros, Kosziderpadlás, B: Átrepülés közben 
fotóztam az ismert lelónelyet. 

Dunaújváros, Rácdomb, Á: Átrepülés közben fo
tóztam az ismert lelónelyet. 

Hantos, Kelet, Kö: A falutól K-re emelkedő domb
ról 2001-ben és 2003-ban is készítettem légi fotókat. 
2001-ben az érett búzában kettős árok és sánc mutatko
zott. Az átrepülés közben talált földvárat 2003. január
jában jártuk be Terei Györggyel. Ekkor a szántásban csak 
a belső árkot figyelhettük meg. A külső árok a felszínen 
nem látszik. Az árok szélessége 8-10 méter, pontosabb 
meghatározást csak régészeti feltárás adhat. Az árokkal 
körbevett terület 40-45 méter átmérőjű (kb. 0,15 ha) . 
Az erődítés-középső és a terület északnyugati Tészén, 
beleértve a körárkon kívül eső részt is, apró kődarabok
kal volt tele. Ezen kívül a szántás szélén, fának döntve 

Bikács, Belső sziget; Bölcske, Hadai-hegy; Kurd, Sánci-dű
lő; Dalmand, Sánc; Bölcske, Bolondvár) the outlines and 
the structures of the fortifications could be determined 
more exactly from the anomalies of the vegetation. 

I took photos of relatively many phenomena that 
indicated settlements, the age of which can be deter
mined only by field walking. Some of the sites docu
mented this time had already been known from former 
field walkings. The aerial photos, however, offer basi
cally new pieces of information. They show the outlines 
of the houses, various ditches and pits, which cannot be 
discovered by field walking. 

I prospected the territory along the Danube be
tween Tököl and Báta at an extremely low water table 
at the beginning of September. The water of the main 
branch of the river was clear and translucent, while that 
of the oxbows was murky in which nothing could be 
seen. No new sites could be discovered along the main 
branch from the air. 

In 2003, I found 28 new sites in Tolna county (2 
earthen forts, 3 churches and 23 settlements) and 3 
earthen forts and 33 settlements were documented in 
Fejér county (as we were flying over the territory) . 

I used traditional colour films (Kodak VC400) and 
infra-films as well. The latter ones were especially effective 
where vegetation covered the surface. Traditional colour 
films are also suitable, as they perceive a much larger va
riety of tints than human eyes are capable. Snow and sun 
are indispensable at forested and bushy areas. Owing to 
their combined effect, the traces of earthen forts can be 
distinguished even where otherwise the view is impeded. 
The prospecting flights were made and the photos taken 
in Cessna-152, 172 and 210 type aeroplanes. The relative 
flying-height ranged between about 200 m and 1000 m as 
it seemed necessary. I took photos from an approximately 
vertical angle and from oblique angles depending on the 
character of the site. Gábor Talabos was the pilot. 

I conducted field walking in the fields of 20 settle
ments. I inspected the earthen forts that had already 
been known but remained problematic and the sites 
that had been discovered by aerial prospecting and 
where earthen forts could be suspected. At the same 
time, I found a number of new sites and could make 
new observations in the already known forts owing to 
the favourable conditions. 

Fejér county 
Dunaújváros, Kosziderpadlás, B: I photographed the 
already known site as we were flying over it. 

Dunaújváros, Rácdomb, Á: I photographed the 
already known site as we were flying over it. 

Hantos, Kelet, Kö: I already took aerial photos of 
the hill rising E of the village in 2001 and in 2003. In 
2001, a double trench-and-rampart appeared in the ripe 
wheat. György- Terei and the author inspected the 
earthen fort discovered during the flight in January 2003. 
At that time, we could observe only the interior trench 
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találtunk két nagyobb terméskövet. Az árokkal határolt 
területen több helyen is szétszántott sárga színű habarcs
törmeléket találtunk. A terepbejáráson több kisméretű 
középkori kerámiatöredék került elő. 

2003 júniusában az érőfélben levő búzában ismét 
látszott az erődítés. A növekedési anomália mutatja a 
kettős sáncárkot (1. kép) . 

Hantos, Parrag-dűlő, I: Ebben a dűló'ben átrepülés 
közben több alkalommal is fotóztam: a búza - különbö
ző érettségi állapotában - jól mutatta egy település kü
lönböző objektumait: házakat, gödröket stb. A település 
korának megállapításához terepbejárást kell végezni. 

Nagykarácsony, Diófás-dűlő, I: A Nagykarácsony
tól D-re, a Nagykarácsonyi-vízfolyás keleti partján emel
kedő dombra átrepülés közben figyeltem fel. A fotó 
alapján végzett terepbejárást 2003. január 29-én Terei 
Györggyel együtt végeztem el. 

Nagykarácsony településtó1 D-re, 500-m-re a Nagy
karácsonyi-vízfolyás K-i partján hirtelen emelkedő ma
gaspart tetején található az erődítmény uralva az egész 
környéket. 

A 15-20 m relatív magasságú partból 2-3,5 méterrel 
emelkedik ki a 30x33 méteres ovális platójú domb. A 
völgy feló1 a meredek domboldal határolja. A domb 
Ny-i folytatásánál nem volt természetes védelem, ezért 
itt árkot és annak külső oldalán sáncot emeltek. Miután 
itt szántóföldi művelés folyik, az erődítés a felszínen alig 
látszik. A sánc teteje a domb aljától 18 méter távolságban 
figyelhető meg. Az északi és déli oldalon az árok belefut 
a völgy feló1i teraszba. A terület nehezen értelmezhető, 
mert mind a teraszt, mind a domb platóját II. világhábo
rús lövészárkok roncsolják. Leletanyagot a hó és a magas 
aljnövényzet miatt nem találtunk. 

Nagykarácsony, Ménesmajor, B, LT, Á, Kk: A fa
lutól K-re, vizenyős réttel övezett, hosszan elnyúló ala
csony dombon az Árpád-korban kis település és földvár, 
a késő középkorban nagy kiterjedésű falu állt. Az őskort 
bronzkori és kelta leletek képviselik. A földvár j elenleg 
keskeny erdősávban található, a hozzá tartozó falu most 
szántóterület. Az erdősávtól É-ra levő terület kaszáló, itt 
még domborzatilag is j ól láthatók az egykori házak, árkok, 
egyéb objektumok. Ettó1 K-re kisparcellákon is megfigyel
hető még a település, de csak gabonavetés idején. A fa
sortól D-re levő területet ma már szántják, itt az 1950-es 
évek légi fotói szerint még szintén legelő, illetve kaszáló 
volt, a házak ugyanúgy látszottak, mint az É-i területen. 
Most már a szántásban csak elmosódott foltok láthatók, 
illetve gabonában figyelhetők meg az objektumok. 

2003-ban március elején vékony hóban fotóztam a 
lelónelyet (2. kép) : ennek köszönhetően a kaszálón szé
pen kirajzolódtak a települési objektumok, még bizonyos 
fokú relatív kronológia is. Májusban az É-i szakaszon a 
kaszálón csak gyengén látszottak a régészeti j elenségek. 
A D-i szakaszon, a fiatal vetésben a zöld különböző ár
nyalatai utalnak� gyengén - a jelenségekre. Június vé
gén a már érett gabonában viszonylag jól látszottak az 
objektumok. Az É-i részen az infrafilmnek köszönhetően 

in the ploughed field. The exterior trench could not be 
seen on the ground. The width of the trench is 8-10 m. 
A more exact determination can only be given after an 
archaeological excavation. The territory surrounded by 
the trench has a diameter of 40-45 m (cca 0.15 ha) . The 
central and the north-western territories of the fortifica
tion, including the area outside the round trench, were 
full of small stone pieces and two larger dressed stones 
were discovered set against a tree at the edge of the field. 
We found yellow mortar fragments dispersed by the 
plough at a few places. A number of small medieval 
sherds were collected during the field walking. 

In June 2003 , the fortification appeared again in the 
ripening wheat. Growth anomaly indicated the double 
trench (Fig. 1) . 

Hantos, Parrag-dűlő, I: I repeatedly took photos 
in this field. The wheat in the subsequent ripening 
stages excellently displayed the various features of a 
settlement: houses, pits etc. A field walking is necessary 
to determine the age of the settlement. 

Nagykarácsony, Diófás-dűlő, I: I took notice of  
the hill on the eastern bank of the Nagykarácsonyi 
stream S of Nagykarácsony as we were flying over it. On 
January 29 ,  2003, I conducted field walking after the 
photo together with György Terey. 

The fortification dominates the environment from 
the steep high bank on the E side ofthe Nagykarácsonyi 
stream 500 m S of Nagykarácsony settlement. 

The 30 m x 33 m large oval plateau of the hill rises 
2-3.5 m over the high bank, which has a relatíve height 
of 15-20 m. A steep hillside borders it from the side of 
the valley. There was no natural defence at the W elon
gation of the hill, so a trench was dug there and a ram
part was constructed outside the trench. As the terri
tory is cultivated, the fortification is barely visible on 
the ground. The top of the rampart can be observed at 
a distance of 18 m from the bottom of the hill. The 
trench runs to the terrace on the side of the valley both 
in the north and in the south. The area is difficult to 
interpret because trenches from World War II damaged 
the plateau of the hill. We could not collect finds because 
of the snow and the high vegetation. 

Nagykarácsony, Ménesmajor, B, LT, Á, Kk: A 
small settlement and an earthen fort stood on the elon
gated low hill surrounded by a waterlogged field E of 
the village in the Árpádian Period, while a large village 
occupied it in the late Middle Ages. Bronze Age and 
Celtic finds represent the prehistoric periods. The 
earthen fort can be found, to date, in a narrow forest 
belt, while the territory of the farmer village is a plough
land. The territory N of the forest belt is a hayfield, 
where the one-time houses, trenches and other features 
can be recognised in the configurations of the surface. 
The settlement could also be observed in the small 
parcels to the E altnough only at sowing-time. The ter
ritory S of the row of trees is ploughed to date. The 
aerial photos taken in the 1950's show a pasture and a 
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a legelóoen igen szépen látszottak a házak, egyéb jelen
ségek. (3. leép) 

Sárosd, DK, I: Sárosdtól DK-re, patakra enyhén 
lejtő domboldalon a még zöld búzában településjelensé
gek látszottak (házak, árkok stb.) .  

Tolna megye: 
Alsónyék, Gubaczi-hegy, B: A bronzkori földvárat hó
ban fotóztam. Ennek köszönhetően az erődítés nyomai 
szépen kirajzolódtak. 

Alsónyék, Váracska, Ró?: Pesty Frigyes szerint az 
alsónyéki mesterséges halom valószínűleg római. A tér
képeken Alsónyék határában egy mesterséges dombot 
jelölnek, Alsónyéktó1 ÉNy-ra. Jelenleg átmegy rajta a 
Szekszárd-Bátaszék vasútvonal. A sínek mellett kétol
dalt látszik a domb megmaradt részlete, a vasútépítés 
által erősen megbolygatva. Leletet nem találtam. A 
domb felső része valószínűleg elpusztult. 

Belecska, Felsó'belecska, Ő: A falutól É-ra, a Kapos 
K-i partján, az infrafelvételen, az érett búzában talán 
ovális, cölöpszerkezetű épületek mutatkoznak. A lelő
hely azonos Torma István 173. leló11elyével, ahol őskori 
(ezen belül újkőkori és kelta) cserepek kerültek elő. 

Belecska, Juhászat, I: A juhászatot és környékét 
infrafilmmel fotóztam. Ennek köszönhetően a már is
mert kettős sánc közelében a legelőn egyéb, településre 
utaló objektumok is kirajzolódtak (többnyire árokkal 
övezett négyszögletes épületek?) . Ezeknek korát, rendel
tetését terepbejárással lehet tisztázni. 

Belecska, Külső sarok, I: A falutól Ny-ra, a Kapos 
Ny-i partján az infrafelvételen kettős téglalap alakú ob
jektum mutatkozott. 

Bikács, Belső-sziget, Á: Az Árpád-kori földvárat 
június végén, gabonaérés idején fotóztam normál színes 
és infrafilmmel. A felszínen már nem látható többszörös 
védelmi vonal elsősorban az infrafelvételeken rajzolódik 
ki egyértelműen. Ennek alapján lehet majd pontosítani 
a geodéziai felmérést. 

Bölcske, Bolondvár (Gyűrűs) ,  B: A májusi infra
fotókon egy, az augusztusin kettős árok és sánc figyelhe
tő meg a bronzkori földvárnál. 

Bölcske, Gyűrűs tábla, I: Májusban, szántásban 
igen halványan mintha betemetődött sáncárok sávja 
látszana a völgy felé kiugró dombon. Terepbejárással 
kell ellenőrizni. 

Bölcske, Hadai-hegy 1 . ,  B: 2003-ban kukoricát 
vetettek a bronzkori földvár területére. Május 23-án még 
alig látszott a kikelt növényzet, ennek ellenére az infra
fotón szépen kibontakozott a földvár kettős árka és azon 
belül egy négyzetes építmény foltja. 

Bölcske, Szélesdombi-dűlő, B?: A már ismert, 
feltételezett őskori földvárat a domb folytatása feló1 el
vágó árok sávja elég határozottan mutatkozott a májusi 
infrafotón. Az eddigi terepbejárásokon csupán kevés 
őskori lelet került elő. 

Dalmand, Felsőleperd, Ú: Felsó1eperd puszta kö
zelében, az érett gabonában nagyméretű épületre utaló 

hayfield here in which the houses were just as con
spicuous as in the northern territory. To date, only dim 
spots can be seen in the ploughed field, and the features 
can be observed in the crop. 

I photographed the site in thin snow at the begin
ning of March 2003 (Fig. 2) . The settlement features 
were distinctly outlined in the snow that covered the 
hayfield, and even relatíve chronology could be deter
mined to a certain degree. In May, the archaeological 
features were only dimly visible in the hayfield in the 
northern territory. In the southern area, the various 
shades of the green colour of the young crop hinted 
vaguely at the existence of features, which could rela
tively clearly be discerned in the ripe crop at the end of 
June. The houses and other features appeared espe
cially clearly in the pasture in the northern area in the 
photos taken on an infra-film. (Fig. 3) 

Sárosd, DK, I: Settlement features (houses, trench
es etc.) appeared in the still green wheat on the hillside, 
which mildly sloped toward the stream SE of Sárosd. 

Tolna county: 
Alsónyék, Gubaczi-hegy, B: I photographed the Bronze 
Age earthen fort in snow, in which the traces of the 
fortification were clearly outlined. 

Alsónyék, Váracska, Ró?: According to Frigyes 
Pesty, the artificial mound at Alsónyék probably came 
from the Roman period. An artificial mound is indi
cated in the maps NW of Alsónyék. To date the Szek
szárd-Bátaszék railway crosses it. The preserved frag
ments of the mound can be seen on both sides, which 
were strongly disturbed at the construction of the rail
way. I could not find archaeological finds. The upper 
part of the mound was probably destroyed. 

Belecska, Felsőbelecska, Ő: The infra-photo 
shows, perhaps, oval post-structure buildings in the ripe 
wheat on the E bank of the Kapos N of the village. The 
site is identical with István Torma's site no. 173, where 
prehistoric (Neolithic and Celtic) sherds were found. 

Belecska, Juhászat, I: I photographed the sheep
farm and its surroundings on an infra-film. In result, 
features suggesting a settlement (mostly rectangular 
buildings surrounded by trenches?) appeared near the 
already known double rampart. Field walking is neces
sary to clarify their age and function. 

Belecska, Külső sarok, I: The infra-photos show 
a double oblong-shaped feature on the W bank of the 
Kapos W of the village. 

Bikács, Belső-sziget, Á: I photographed the 
earthen fort of the Árpádian period at the time of the 
ripening of the crop at the end of June using both nor
mal colour and infra-films. The multiple defence line, 
which cannot be seen on the ground any more, appeared 
conspicuously especially in the infra-photos. This can 
help the correcTion of The geodetic survey. 

Bölcske, Bolondvár (Gyűrűs) ,  B: A single trench
and-rampart can be observed in the infra-photos taken 
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nyomok mutatkoztak. Terepbejárás során bebizonyoso- of the Bronze Age earthen fort ín May, while ín August 
dott, hogy ott korábban istálló állt, amelyet lebontottak, the infra-photos showed a double trench-and-rampart. 
szétszántottak. Bölcske, Gyűrűs tábla, I: ln May, a very dim band 

Dalmand, Sánc, Kö: 2003-ban a mezőváros területé- perhaps of a filled-in trench of a defence work seemed 
nek K-i felére búzát, Ny-i felére kukoricát vetettek. Május to appear ín the ploughed field on a hill jutting out to-
végén a még zöld búzában jól látszott a sánc, és első alka- ward the valley. Field walking is necessary to verify it. 
lommal mutatkozott a sánctól K-re a templom nyoma. Az Bölcske, Hadai-hegy 1., B: ln 2003, maize was 
éppen kelő kukoricában a sánc Ny-i fele is megfigyelhető planted ín the area of the Bronze Age earthen fort. The 
volt. Június 23-án az erődítésnél a növekedési anomáliának young crop could barely be seen as yet on May 23, the 
köszönhetően a búzában és a kukoricában is szépen kiraj- double trench of the earthen fort, however, appeared 
zolódott a kettős sáncárok és az innen a völgybe vezető út clearly ín the infra-photo with the spot of a square-
vonala is. Ugyancsak a növekedési eltérés jelzi a középko- shaped building inside it. 
rí templomot a már csaknem teljesen sárga búzában: a Bölcske, Szélesdombi-dűlö, B?: The line of the 
nyolcszög három oldalával záruló szentély, a hajó, valamint trench that intersects the already known, supposedly 
a hajó É-i oldalára épült sekrestye is látható. (4. kép) Eze- prehistoric earthen fort from the direction of the con-
ken kívül egyéb, kisebb objektumok is mutatkoztak. Június tinuation of the hill appeared fairly definitely ín the 
30-án a búza már teljesen sárga volt: a fent leírt j elenségek infra-photo taken ín May. Field walkings have yielded 
még látszottak, de kevésbé intenzíven. A kukorica viszont only a few prehistoric finds. 
már élénk zöld, és itt is elsősorban a növekedési anomália Dalmand, Felsöleperd, Ú: Traces suggesting a large 
jelzi az objektumokat. building appeared ín the ripe crop near the Felsó1eperd 

Decs, Ete, Kö: A középkori mezővárost különböző farmstead. The field walking proved that a shed used 
évszakokban, eltérő megfigyelési körülmények között to stand here, which was demolished and scattered by 
fotóztam. 2003-ban az egész területre kukoricát vetettek. the plough. 
Február végén hóban fotóztam a lelónelyet: ekkor dom- Dalmand, Sánc, Kö: ln 2003, wheat was planted 
borzatilag mutatkozott a főutca és a házak egy része. ín the eastern part of the territory of the market-town 
M ájus 23-án a kukorica még nem kelt ki; a szántásban and maize was planted ín the western part. The rampart 
j ól látszott a főutca, valamint a házak, házcsoportok. Egy could be seen ín the still green wheat at the end of May 
hónappal késóob a növényzetben a növekedési anomália and the traces of the church appeared the first time E 
utalt bizonyos objektumokra. Augusztus elején már kez- of the rampart. The western part of the rampart could 
dett színesedni a kukorica: ekkor már kivehető volt Ete also be observed ín the sprouting maize. On June 23,  
vára, ezen belül néhány objektum, és határozott sáv growth anomalies clearly outlined the double trench 
utalt a középső mellékutcára. Az infrafotókon látható, and the road that led from there to the valley both in 
hogy egyes kisebb objektumokat a növekedési anomália the wheat and the maize. The growth anomaly also 
j elez. Szeptember elején egységesen sárgásbarna a nö- indicated the medieval church in the nearly entirely 
vényzet, de a házak egy árnyalattal világosabb színűek, yellow wheat. The apse closed by three sides of an oc-
mint környezetük. tagon, the nave and the sacristy built at the N side of  

Decs, Pulavár, I: Ismételten fotóztam a térképeken the nave could be observed. (Fig. 4) Besides, smaller 
Pulavárnak nevezett területet. Májusban a völgy kiszé- features could also be discerned. On June 30, the wheat 
lesedő szakaszán, ahol sejteni lehet az erődítést, a bozót was already completely yellow, ín which the above-de
miatt föld várra utaló nyomot nem láttam. A völgy É-i scribed features still appeared although less intensively. 
oldalán, búzában kisebb épületekre utaló elszíneződések The maize, at the same time, was bright green, and the 
mutatkoztak. growth anomalies indicated the features. 

Dombóvár, Békepark (Szigeterdö) , Kö: A város Decs, Ete, Kö: I photographed the medieval market 
D-i szélén levő földvárat február végén, hóban fotóztam. town in different seasons within various observation 
Ennek köszönhetően szépen kirajzolódott a sáncárok és conditions. ln 2003, maize was planted on the entire ter-
a sánc. ritory. At the end of February, I photographed the site ín 

Döbrököz, Görcsmény, Ró, Kk: A lelónely a falutól snow. The main street and some of the houses appeared 
ÉNy-ra, kb. 5 km-re, a Szarvasdi-árok Ny-i ága mentén ín the relief of the surface. On May 23, the maize had not 
húzódó dombok egyikén helyezkedik el. A templomra yet sprouted and the main street, the houses and house 
átrepülés közben figyeltem fel 2003. június 30-án. Az groups could clearly be seen ín the ploughed field. A 
érett búzában kettős (?) templom alaprajza mutatkozott month later, the growth anomalies of the vegetation in
(5. kép) . dicated certain features. At the beginning of August, the 

Terep bejárásom idején a terület szántott volt. A maize started to change colour. This time the fort of Ete 
templom teljesen szétszántott foltja a domb tetején he- could already be discerned. A few features appeared 
lyezkedik el, -mintegy 40-50-m-es körzetben-:- Az épület-- - within ir,- and a definite band irrdi-cated the si-de-streer i:n--
re tégla- és kőtörmelék utal. A téglák között nagyméretű the rniddle. The infra-photos show that growth anomalies 
római tégla is előfordul. Embercsonttöredék a Ny-i olda- indicate a few smaller features. At the beginning of Sep-
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lon került elő. Cserepek elsősorban a völgy feló1i lejtőn 
gyt'.íjthetó'k. Itt találtam egy bronzlemeztöredéket is. A 
cserepek elsősorban késő középkoriak. A település pon
tos kiterjedésének megállapítására újabb terepbejárás 
szükséges. 

Döbrököz, Tiízköves, B: A bronzkori földvárat több 
alkalommal, különböző megfigyelési lehetőségek között 
fotóztam. Legjobban május végén, szántásban, illetve 
kelő kukoricában látszottak a már teljesen elszántott 
sáncárkok (6. kép) . Augusztus elején, kukoricában az 
infrafilm segítségével lehetett megfigyelni az erődí
tést. 

Dunaszentgyörgy, Kelet, I: Az éppen sárgulni kez
dó' gabonában igen halványan mutatkoztak települési 
objektumok. 

Értény, Képesfai-dűlő, Kö: A középkori földvárat 
és környékét május végén és június végén fotóztam. 
Májusban a szántásban szépen mutatkozott, sötét, barna 
gyűrűként a sáncárok; egy hónappal késóob a kukoricá
ban a környezeténél sötétebb zöld szín utalt az erődítés
re. Az árok külső szélén megfigyelhető világos sáv talán 
elszántott sánc jele lehet. 

Felsőnána, Szállás Kippl, B, LT, Á: A már Wosin
sky által említett földvárat korábban Nováki Gyulával 
felmértük, de akkor a sűrű bozót miatt az erődítés egyes 
részleteit nem észleltük. Miután 2002 tavaszán ritkító 
vágást végeztek a domb oldalán és tetején, j obban átte
kinthető lett a vár. Ezért 2003. április 15-én újramértük 
a leló11elyet. 

Felsőnyék, Várhegy, Kö: A középkori várat átrepü
lés közben fotóztam június végén. Az erődítés a sűrű 
növényzet ellenére kivehetó'. 

Gyönk, Gerenyás, B: Február végén, hóban fotóz
tam a bronzkori földvárat. Az előző évi ritkító vágásnak 
és a hónak köszönhetó'en jól látszik az erődítés. 

Gyönk, Szabaton, Kö: A Donát-patak É-i partján, 
a völgy felé enyhén lej tó' domboldalon található a közép
kori Szabaton falu és temploma. Jelenleg mintegy 600 
m hosszan és 100-150 m szélességben figyelhető meg a 
leló11ely: szántásban közepes st'.írűségben találhatók 13 .  
századi edénytöredékek, állatcsontok. A templom a falu 
Ny-i harmadában, környezetébó1 kiemelkedő dombon 
állhatott. Itt kb. 50 m-es körzetben tégla- és kó'töredékek 
fedik a felszínt. 2003-ban kukoricát vetettek a lelóbely 
területére. A június 23-i és augusztus 6-i légi fotózásnál 
a kukorica nem mutatott régészeti jelenségeket. 

Gyönk, Szabaton, Á?: Szabaton-pusztával szem
ben, a Donát-patak D-i partján egymással párhuzamosan 
emelkedik több ÉNy-DK-i irányú domb. Egyiken 2003 . 
február 28-án, légi fotózásnál a vékony hóban ovális 
erődítésnyom látszott. 

A lelóbelyet a sűrű bozótban a GPS segítségével ta
láltam meg. A hosszú, keskeny gerincet D feló1 bemélye
dő nyereg választja el a domb folytatásától. É, Ny és K 
feló1 változó szélességű terasz figyelhető meg. A domb 
teteje és oldala is bozótos, de elég sok a disznótúrás. 
Ennek ellenére leletet nem találtam. 

tember, the vegetation was uniform yellowish brown, in 
which the colour of the houses was a shade lighter than 
that of the environment. 

Decs, Pulavár, I: I once again took photos of the 
territory marked in the maps as Pulavár. ln May, a 
thicket hid any possible trace of an earthen fort in the 
wider area of the valley where a fortification could be 
supposed. ln the N part of the valley discolourations 
indicated smaller buildings in the wheat. 

Dombóvár, Békepark (Szigeterdő) ,  Kö: I took 
photos of the earthen fort at the S edge of the town in 
snow at the end of February. The trench and the rampart 
of the fort were clearly outlined in the snow. 

Döbrököz, Görcsmény, Ró, Kk: The site is situated 
about 5 km NW of the village on one of the hills along 
the W branch of the Szarvasdi-árok. I took notice of the 
church as we were flying over it on June 30, 2003 .  The 
ground plan of a double (?) church appeared in the ripe 
wheat (Fig. 5) . 

At the time of the field walking, the area was 
ploughed. The entirely dispersed remains of the church 
can be found on the top of the hill in an area of 40-50 
metres. The fragments of bricks and stones indicate the 
building. Large-sized Roman bricks were also found 
among the bricks. The fragment of a human bone was 
found on the W side. Sherds could be collected mostly 
on the slope above the valley, where I found the fragment 
of a bronze plaque as well. Most of the sherds came from 
the la te Middle Ages. Another field walking is necessary 
to detennine the extent of the settlement. 

Döbrököz, Tűzköves, B: I repeatedly photographed 
the Bronze Age earthen fort within di verse observation 
conditions. The trenches of the fortification, which had 
entirely been dispersed by the plough, could best be 
seen in the ploughed field and the sprouting maize at 
the end of May (Fig. 6) . At the beginning of August, the 
fortification could be observed in the maize with the 
help of an infra-film. 

Dunaszentgyörgy, Kelet, I: Settlement features 
appeared very dimly in the wheat, which started to turn 
yellow. 

Értény, Képesfai-dűlő, Kö: I photographed the 
medieval earthen fort and its surroundings at the end 
of May and at the end of June. ln May, the trench 
clearly appeared in the ploughed field as a dark, brown 
ring, while a month later a green colour darker than its 
environment showed the fortification in the maize. A 
light band could be observed along the exterior edge of 
the trench, which perhaps indicated the rampart. 

Felsőnána, Szállás Kippl, B, LT, Á: On a former 
occasion I and Gyula Nováki surveyed the earthen fort 
that Wosinsky had already mentioned, but we could not 
see certain details of the fortifications because of the 
thick bushes. ln the spring of 2002, the vegetation was 
rarefied on rhe top and on fhe side of the hill and a 
clearer view was offered of the fort. Thus we repeated 
the survey on April 15, 2003. 
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A védett terület szélessége kb. 15-20 m, hossza 
mintegy 40 m. A lelónely - szerkezete, nagysága alapján 
- minden bizonnyal Árpád-kori földvár lehet. 

A földvárat november 19-én Nováki Gyulával mér
tük fel .  A platón a perem csak helyenként észlelhető, 
inkább lekerekített. A perem alatt néhány méterrel hú
zódó terasz az É-i végén határozott, jól látható a perem 
és elég széles a terasz is. A K-i hosszanti oldalon a terasz 
fokozatosan elkeskenyedik, és végül belesimul az oldal
ba. A Ny-i oldalon végig követhető, de nagyon lekopott. 
A köröm és a perem csak helyenként mérhető. A terasz 
D feló1 becsatlakozik a nyeregbe. 

Harc, ÉNy, I: A falutól ÉNy-ra emelkedő, hosszan 
elnyúló domb É-i végén talán földvárra utaló nyomok 
láthatók. Ennek tisztázására terepbejárás szükséges. 

Harc, Cukorhegy, Á: Az igen sűrű bozóttal fedett 
földvárat hóban fotóztam. Ennek köszönhető, hogy vi
szonylag jól látható a domb. 

Harc, Janya-puszta, Kö: A középkori falu templo
mát 2000-ben, átrepülés közben fedeztem fel. Akkor az 
érett búzában vettem észre a gótikus templomot. 2003-
ban kukorica volt ezen a területen, ennek különböző 
növekedési fázisaiban figyeltem a lelónelyet. Most is 
elsősorban a templom szentélye mutatkozott, és - sokkal 
gyengébben - a templomhajó és a közelében levő nagy
méretű épület körvonala. 

Harc, Várhegy, B: A bozótos erdővel fedett bronz
kori földvárat hóban fotóztam. Ennek köszönhető, hogy 
az átvágás és - részben a terasz is - látható. 

Kajdacs, Sánc, Ő, Á?, Kk?: A 18. századi kéziratos 
térképek a falutól Ny-ra, a Sárvízen átvezető útnak az 
É-i, illetve D-i oldalán jelzik a Sáncot. Az É-i oldalra 
2003-ban kukoricát vetettek. Augusztus elején a növeke
dési anomália különböző objektumokra utalt a dombte
tőn. A domb peremén a növényzet ritka, a D-i szélen 
viszont dús növekedésű. 

Április 8-án bejártam a környéket. A domb D-i ré
szén, az országútig jelenleg juhászat működik, és egy 
lakatlan ház áll. A ház mögötti terület a bejárás idején 
szántott volt, jól áttekinthető. Úgy látszik, hogy ezt a kb. 
kerek, bogárhátú dombot három oldalról a Sárvíz, illetve 
annak mocsara határolta, D feló1, a domb folytatása feló1 
pedig árok választotta el . 

A szántásban hamus foltokat, helyenként paticsda
rabokat figyeltem meg, és őskori, valamint középkori 
cserepeket találtam. 

Kapospula, Dáróvár, Kö: A középkori várat feb
ruár végén, hóban fotóztam. Ennek köszönhető, hogy a 
sűrű bozóttal fedett vár erődítése - átvágás, terasz - igen 
jól látszik. 

Kisszékely, Kálvária, I: Ellenőriztem a korábban 
elkészített felmérést. A mérés óta annyira sűrű lett a 
bozót a vár területén, hogy 2003. április 7-én gyakorla
tilag áthatolhatatlan volt. Felszíni leletet a sok disznótú
rás ellenére sem találtam. 

A földvár alatt levő temető területén Korondán Zol
tán egy Árpád-kori fazéktöredéket talált. 

Felsőnyék, Várhegy, Kö: l photographed the me
dieval castle as we were flying over it at the end of June. 
The fortification could be discerned even in the thick 
vegetation. 

Gyönk, Gerenyás, B: l photographed the Bronze 
Age earthen fort in snow at the end of February. Owing 
to the rarefaction of the vegetation a year earlier and to 
the snow, the fortification was clearly visible. 

Gyönk, Szabaton, Kö: The medieval village o f  
Szabaton and its church can b e  found on a mild hillside 
overlooking the valley on the N bank of the Donát 
stream. The site can be observed in a length of about 
600 m and a width of 100-150 m. The sherds from the 
13th century and the animal bones are relatively 
densely distributed in the field. The church stood in the 
W third of the village, probably on a mound that rose 
above its surroundings. Here brick and stone fragments 
cover the surface in an area of about 50 m. ln 2003 , 
maize was planted on the territory of the site. No ar
chaeological feature appeared in the maize at the aeri
al prospectings on June 23 and August 6. 

Gyönk, Szabaton, Á?: A row of NW-SE running 
parallel hills rise on the S bank of the Donát stream 
facing the Szabadon farmstead. The traces of an oval 
fortification appeared in the snow on one of the hills at 
the aerial prospecting on February 28, 2003 . 

l found the site in a thicket with the help of GPS. A 
depressed saddle separates the long and narrow ridge 
in the S from the continuation of the hill. A terrace of 
varying width can be. observed in the N, the W and the 
E. The top and the sides of the hill are covered with 
bushes but the surface is disturbed by numerous wal
lowing places created by pigs. Yet l could not find ar
chaeological finds. 

The width of the protected territory is about 15-20 
m, its length is about 40 m. The site was most certainly 
an earthen fort from the Árpádian Period according to 
its structure and size. 

We surveyed the earthen fort with Gyula Nováki on 
November 19. Only details of the brim of the plateau 
could be observed, which was mostly rounded. The ter
race lying a few metres under the brim is definitely 
outlined at the N end, both the brim and the fairly wide 
terrace can be seen. ln the E longitudinal side, the ter
race gradually narrows and finally melts into the hill
side. On the W side it can be followed all along, although 
it is strongly worn off. The brim and the terrace can be 
measured only at a few parts. The terrace joins the 
saddle in the S. 

Harc, ÉNy, I: The traces at the N end of an elon
gated hill NW of the village perhaps indicate an earthen 
fort. Field walking is necessary to verify the site. 

Harc, Cukorhegy, Á: l photographed the earthen 
fort covered with thick bushes in snow. Owing to this 
circumstance, the hill can relatively clearly be seen. 

Harc, Janya-puszta, Kö: l discovered the church of 
the medieval village as we were flying over it in 2000. l 
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Kölesd (Borjád) , Pusztatemplom, Kö: Az igen 
sűrű bozóttal fedett középkori templomot hóban fotóz
tam. Ennek eredményeként szépen kibontakozott a 
meredek oldalú domb formája és egy belső kör alakú 
vonal is, ami talán a templom körüli falra utalhat. 

Kurd, Sánci-dűlö és Kenderföldek, I: A sáncot 
február végén hóban (7. hép), majd június végén fotóz
tam. A hóban igen szépen kirajzolódott a sánc vonala. 
Nyáron, a zöld kukoricában a növekedési eltérésnek 
köszönhetően a sánc, az árok és a védett terület is egyér
telműen látszott. Mindez a felszínen már csak részben 
figyelhető meg. 

A sánc mellett, a Kenderföldeken a június végi fotó
zásnál vettem észre, hogy az érett búzában épületnyo
mok látszanak (8. hép) . Ezen a területen korábban Torma 
István, majd magam is római kori cserepeket talál
tunk.1 

Madocsa, Kápolna-dűlő és Péter úr vára, Kö: A 
falutól K-re, a Duna partján levő dűlőt május és június 
végén fotóztam: a zöld, illetve érett búzában településre 
utaló j elek mutatkoztak. Ez a terület közvetlenül D-re 
található a Péter úr vára nevű 13. századi földvártól. 
Maga a földvár a június végi infrafotókon a növekedési 
anomáliának köszönhetően látható. 

Mucsi, Sáncok-dűlő („lengyeli sánc") , B: Február 
végén, hóban fotóztam a földvárat (9. hép) . A hóban jól 
áttekinthető az erődítés, amely egyébként a felszínen 
- a sűrű bozót miatt - nem mindenütt figyelhető meg. 

Felmérés: Miután a korábban készített szintvonalas 
felmérés éppen az erődítés legjelentősebb részeit (sánc
kapuk) pontatlanul ábrázolja, Nováki Gyulával újramér
tük a legfontosabb részeket. 

Az erődítés leírása: A védett terület nagyjából lapos 
tetejű domb. Áthalad rajta egy erdészeti út, amely a 
D-i sánckapun lép be a földvárba és az É-i kapunál lép 
ki (itt áll jelenleg a vadvédelmi kerítés kapuja) . Közép
tájon állították fel Wosinsky Mór emlékművét. 

A lakóterület alatt a Ny-i és K-i oldalon is végig kö
vethető az egykori árok és sánc (jelenleg többnyire terasz 
formájában) . Az É-i sánckapu Ny-i szakaszánál ezen kí
vül még egy sáncot-árkot figyeltünk meg. 

Murga, Schanzberg, Kö: A 13. századi földvárat 
február végén, hóban fotóztam: jól látszanak az átvágások, 
valamint a lakóterületet övező egykori árok és sánc is. 

Nagykónyi, Eledény, Kö: Az ismert középkori föld
várat február végén, hóban fotóztam: a viszonylag tiszta, 
kevésbé bozótos dombon szépen kirajzolódott az erődí
tés. 

Nagyvejke, Borsóhegy, B: A falutól Ny-ra, a patak
völgy fölé emelkedő dombon bronzkori magaslati telep 
található. Miután felmerült az erődítettség lehetősége, 
február végén hóban fotóztam a lelónelyet: a szántás 
csak a domb tetejére korlátozódik, az oldalakat áthatol-

Torma István 300. lh. - MTA RI Adattára, terepbejárási jegyző
könyvek. 

took notice of the gothic church in the ripe wheat. ln 
2003, maize occupied the territory and I observed the 
site in the subsequent phases of the development of the 
crop. It was again the apse of the church that appeared 
the most clearly while the nave and the outlines of a 1arge 
building in its vicinity appeared much more dimly. 

Harc, Várhegy, B: I photographed the Bronze Age 
earthen fort covered with bushy forest in snow. ln con
sequence of this circumstance, the through-cut and 
partly also the terrace could be seen. 

Kajdacs, Sánc, Ő, Á?, Kk?: The manuscript maps 
of the 18th century indicate the Sánc [Rampart] on the 
N and the S side of the road crossing the Sárvíz W of the 
village. Maize was planted on the N side in 2003. At the 
beginning of August, grovvth anomalies indicated various 
features on the hilltop. The vegetation was scarce at the 
brim of the hill, while it was thick at the S periphery. 

I conducted a field walking in the area on April 8. 
To date, a sheep-farm occupies the S side of the hill 
until the road, and an uninhabited house can be found 
there. The area behind the house was ploughed at the 
time of the field walking, yet it offered a clear viéw. The 
approximately round, cambered hill seems to have been 
surrounded by the Sárvíz and its swamps from three 
sides, while a trench separated it from the continuation 
of the hill in the S. 

Ashy spots, sometimes daub fragments were ob
served in the ploughed field and prehistoric and medi
eval sherds could be collected. 

Kapospula, Dáróvár, Kö: I photographed the me
dieva1 castle in snow at the end of February. Owing to 
this circumstance, the fortification of the castle, the 
through-cut and the terrace can clearly be seen in an 
area covered with thick bushes. 

Kisszékely, Kálvária, I: I checked the earlier sur
vey. The bushes became so thick in the area of the 
castle since the survey that they were practically impe
netrable. Despite the frequent wallowing places of pigs, 
I could not find archaeological finds. 

Zoltán Korondán found the fragment of a pot from 
the Árpádian Period in the cemetery under the earthen 
fort. 

Kölesd (Borjád) , Pusztatemplom, Kö: I photo
graphed the medieval church, overgrown by a thicket, in 
snow. ln result, the shape of the steep-sided hill sharply 
appeared together with an interior round line, which, 
perhaps, indicates the wall surrounding the church. 

Kurd, Sánci-dűlö és Kenderföldek, I: I photo
graphed the rampart in snow at the end of February 
(Fig. 7) , then at the end of June. The rampart was 
clearly outlined in the snow. ln summer, the growth 
anomalies of the green maize clearly showed the ram
part, the trench and the protected territory. All these 
could only partly be observed on the ground. 

I noticed the traces of a building in the ripe wheat 
while I was taking photos at the Kenderföldek next to 
the rampart at the end of June (Fig. 8) . István Torma 
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hatatlan, sűrű bozót fedi. A hóban egyértelműen kiraj
zolódott, hogy ott teraszozás látható. Ez azonban - a 
terepbejárási tapasztalatok szerint - nem bronzkori, 
hanem újkori. 

Nak, Ény, Kö: A falutól ÉNy-ra, az Attala-Inámi 
vízfolyáson létesített halastó K-i partján, arra enyhén 
lejtő domboldalon légi felderítés közben figyeltem fel 
egy széles, sötét gyűrűre, amely szántásban mutatkozott. 
2003-ban május végén, még zöld búzában fotóztam: 
ekkor a búza sötétebb zöld színe utalt az egykori sánc
árokra, a körülötte levő világos sáv pedig feltehetően a 
szétszántott sáncot jelzi . 

Bejártam a helyszínt. A légi fotón látható gyűrű a 
felszínen már nem látszik, nyilván elszántották. Terüle
tén és környékén viszont megtaláltam egy középkori 
falu nyomait: a fiatal őszi búzában közepes sűrűségben, 
elsősorban a domb alsó részén gyűjthettem apróra tört 
cserepeket (elsősorban késő középkor). A leló11ely hossza 
kb. 1000 m, szélessége mintegy 100 m. Ny-i szélén, a 
gátőr háznál mélyen belevágtak a domboldalba: valószí
nűleg a gáthoz hordtak innen földet. 

A leló'hely minden bizonnyal a középkori Merse fa
luval azonosítható. (Vö. K. Németh András szakdolgoza
ta 2001.) 

Németkér, közlegelő, Kö: 2003. augusztus 6-án 
átrepülés közben vettem észre a leló'helyet: A Németkér 
határában levő közlegelőn látható a kb. 10x20 m-es ová
lis domb, amelyet árok, és kívül sánc övez. 

A leló11elyet november 10-én felmértük.2 Ugyanak
kor bejártuk a környéket is. A dús füvű legelőn a vakond
és disznótúrásokat néztük meg. Mindössze 1 db fehér, 
kavicsos anyagú, középkori fazékoldalt találtunk. 

Az árokkal övezett domb minden bizonnyal közép
kori földvár. A kor pontosításához újabb terepbejárás 
szükséges. 

Őcsény, Oltovány, Kö: A 14-16. századi castellum 
erődítését a folyamatos szántás már csaknem teljesen 
elpusztította. Ezért csak szerencsés körülmények között 
fotózható. 2003 . február végén hóban fényképeztem, 
amikor - a súrolófénynek köszönhetően - a külső árok 
részlete is látszott. Május végén az infrafilmen - szán
tásban és búzában - a külső árok csaknem teljesen meg
figyelhető volt. 

Őcsény, Pusztagyörke, Kö: A 2000 óta ismert lelő
helyet (a középkori Györke falu) május végén fotóztam. 
Az infrafotókon szépen kirajzolódott a templom alapraj
za és néhány egyéb objektum. 

Paks, Gyapa, Kö: A középkori falut több alkalom
mal fotóztam. Május végén, a még zöld búzában csak 
gyengén mutatkoztak az objektumok. Június végén az 
érett búzában sok települési objektum látszott (házak, 
gödrök stb.) .  Augusztus elején a már felszántott terüle
ten csupán szürke sávok utaltak a településre. Ugyanak-

2 Részletes tanulmányt lásd a 87. oldalon! 

and later I myself found sherds from the Roman period 
on this territory.1 

Madocsa, Kápolna-dűlő és Péter úr vára, Kö: I 
photographed the field on the Danube bank E of the 
village at the end of May and of June, when traces sug
gesting a settlement appeared in the green and the ripe 
wheat. This territory can be found right S of an earthen 
fort from the 13 th century called Péter úr vára [Sir Peter's 
castle] . The earthen fort itself appeared in the infra
photos at the end of June owing to growth anomalies. 

Mucsi, Sáncok-dűlő („lengyeli sánc") , B: I pho
tographed the earthen fort in snow at the end of Febru
ary (Fig. 9) . The fortification offered a clear view in the 
snow, which cannot entirely be observed on the ground 
because of the thick bushes. 

Survey: Since the former contour map shows the 
most significant parts of the fortification (the gates in 
the rampart) incorrectly, we repeated the survey of the 
most important parts with Gyula Nováki. 

Description of the fortification: The protected terri
tory is a hill with a more-or-less flat top. A dirt road 
intersects it, which enters the earthen fort through the 
S gate of the rampart and leaves it through the N gate 
(where the gate of the fence of the game reserve terri
tory can be found to date) . Mór Wosinsky's memorial 
was raised in the centre. 

The trench and the rampart, which appear to date 
as a terrace, can be followed both on the W and the E 
sides under the residential area. Yet another trench and 
rampart were observed at the W stretch of the N gate 
cut into the rampart. 

Murga, Schanzberg, Kö: I photographed the 
earthen fort from the 13th century in snow at the end 
of February. The through-cuts and the rampart and the 
trench surrounding the residential area could clearly 
be seen. 

Nagykónyi, Eledény, Kö: I photographed the well
known medieval earthen fort in snow at the end of  
February. The fortification was clearly outlined on the 
relatively clear hill covered with scarce bushes. 

Nagyvejke, Borsóhegy, B: A hill settlement of the 
Bronze Age can be found on the hill rising above the 
valley of a stream W of the village. Since it could have 
been fortified, I photographed the site in snow at the 
end of February. Only the top of the hill was ploughed, 
while impenetrable thick bushes covered the sides. 
Nevertheless, the outlines of terraces were obvious in 
the snow. The field walking, however, proved them to 
be modern creations, which had nothing to do with the 
Bronze Age. 

Nak, Ény, Kö: I took notice of a wide and dark ring 
in the ploughed field on a mild slope on the E bank of 
a fishpond established on the Attala-Imám stream NW 

István Torma's site no. 300 - MTA RI Archives, field walking 
reports 
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kor fotóztam K. Németh András ásatását, a feltárt 
templommal.3 

Paks, Hegyes, I: A dunaszentgyörgyi határ közelé
ben emelkedő, a völgybe mélyen benyúló domb erődí
tettsége bizonytalan. Ezért különböző megfigyelési lehe
tőségeket kihasználva fotózom. 2003-ban május végén 
fényképeztem, amikor még szántott volt a dombtető. 
Ekkor nagyon halványan mintha átvágás látszott volna, 
amely elválasztotta a domb É-i végét a folytatástól. Jú
nius végén a zöld kukoricában fotóztam: a domb É-i 
végén a növényzet sokkal erőteljesebb, mint a D-i szaka
szon. Mindkét alkalommal infrafilmmel fotóztam. 

Regöly, Koppánytorkolat, I: A Koppány torkolata 
közelében, az É-i oldalon az infrafelvételen egy négyzet 
és egy hatszög alakú objektum mutatkozik. Koruk, ren
deltetésük megállapításához terepbejárás szükséges. 

Regöly, Pogányvár, Á: Az erdóben levő Árpád-kori 
földvárat február végén, hóban fotóztam, ekkor szépen 
kirajzolódott az erődítés (10. kép) . 

Regöly, Sánc, LT: Hóban fotóztam a kelta földvárat. 
A hóban jól látszik a sáncnak az a szakasza is, amelyet 
a felszínen már alig lehet észlelni (1 1 .  leép) . 

A földvár korábbi felmérését Nováki Gyulával a 
helyszínen ellenőriztük, majd a régészetileg legfonto
sabb részeket újramértük. 

Sárszentlőrinc, Birkajárás, Kö: A 14-16. századi, 
bozótos erdővel fedett földvár erődítése hóban szépen 
kirajzolódott. 

Sárszentlőrinc, Csetény, Kö: Azt a dombot, ame
lyen Csetény falu elhelyezkedett, a helybeliek Sáncnak 
is nevezik. A domb tetejét művelik, 2003-ban búzát ve
tettek ide. Ezért június végén is fotóztam a leló'helyet. 
Ekkor néhány objektum mutatkozott az érett búzá
ban. 

Terepbejárás: A középkori falu a Sióvölgybe benyúló 
földnyelvet foglalja el. Területe a Sió feló1 vetés, beljebb, 
egy fasortól Ny-ra szántás. Utóbbi helyen, a D-i oldalon 
tűzhelyeket szántottak ki, és több hamus folt is látható 
volt 2003. április 7-én. Ezekben elég sok késő középkori 
cserepet találtam. Néhány vastárgy is előkerült, részben 
itt, részben a vetésben. A földnyelv Sió feló1i végén az 
ÉK-i és DK-i sarkon kiszélesedés figyelhető meg. Itt lát
tam légi fotózásnál sáncszerű képződményt. A helyszí
nen megállapíthattam, hogy a két kiszélesedés nagyjából 
egyforma: félkörben sáncszerű kiemelkedés határol 
egy-egy kb. kerek bemélyedést. 

Sióagárd, Leányvár, B: A bronzkori földvárat feb
ruár végén hóban fotóztam: a vár formája, erődítése 
szépen kirajzolódott. 

Szakály, Tárkánymajor-dűlő, Kö: A középkori 
Tárkány falu területét több alkalommal is fotóztam. 
Május végén a még zöld búzában a világos sávok utaltak 
a templom falaira. Június végén a már érett búzában a 
növekedési eltérés jelezte a falak helyét. 

3 K. Németh András jelentését lásd a 269. oldalon! 

of the village during aerial prospecting. At the end of 
May 2003, I photographed in the still green wheat, 
where the darker green colour of the wheat showed the 
trench of the fortification, while the lighter band around 
it probably indicated the rampart dispersed by the 
plough. 

I conducted a field walking in the area. The ring 
observed in the aerial photo was not visible on the 
ground, it had probably been destroyed by the plough. 
At the same time, I found the traces of a medieval village 
there and in the surroundings. I collected relatively 
many small sherds in the young autumn wheat espe
cially in the lower parts of the hill (mostly late Middle 
Ages) . The length ofthe site was about 1000 m, its width 
measured about 100 m. There was a large opening in 
the hillside at the W edge next to the dike-reeve's house, 
it was probably the place from where earth was trans
ported to the construction of the dike. 

It is probably the site of the medieval Merse village 
(Comp. András K. Németh's university thesis 2001 ) .  

Németkér, közlegelő, Kö: I took notice of  the site 
as we were flying over it on August 6, 2003. An ap
proximately 10 m x 20 m large oval hill can be observed 
in the common pasture at Németkér, which is sur
rounded by a trench and, outside it, a rampart. 

The site was surveyed on November 10.2 At the 
same time, we walked around in the surroundings as 
well. We checked the wallowing places of pigs and the 
mole-hills in the thick grass. We found only a single 
sherd, the wall fragment of a white medieval pot tem
pered with pebbles. 

The hill surrounded by a trench must have been a 
medieval earthen fort. Field walking will be necessary 
to determine its exact age. 

Őcsény, Oltovány, Kö: The fortification of the 
castellum of the 14th-16th centuries has nearly en
tirely been scattered by the plough so that especially 
lucky circumstances are necessary to take a photo of it. 
I photographed it in snow at the end of February when, 
owing to incident light, a detail of the exterior trench 
could also be seen. At the end of May, nearly the entire 
length of the exterior trench was visible on an infra-film 
in the ploughed field and in the wheat. 

Őcsény, Pusztagyörke, Kö: The site (the medieval 
Györke village) has been known since 2000. I photo
graphed it at the end of May. The ground plan of the 
church and a few other features could clearly be seen 
in the infra-photo. 

Paks, Gyapa, Kö: I repeatedly photographed the 
medieval village. The features appeared dimly in the 
still green wheat at the end of May. At the end of J une, 
many settlement features appeared in the ripe wheat 
(houses, pits, etc) . At the beginning of August, only 
grey bands indicated the settlement in the already 

2 The detailed report on the survey see on page 87 ! 
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Szakcs, Leányvár, Kö: A falu DNy-i szélén levő, 
erősen elszántott középkori földvárat június végén fo
tóztam, az érett gabonában. Az erődítés peremét a kör
nyezeténél kissé sötétebb színű sáv jelezte. 

Szakcs, Szabó Pál malomi dűlő, I: Május végén a 
még zöld gabonában az infrafotón településre utaló jelek 
(ház, árok) mutatkoztak. 

Szárazd, Gerenyás, Kö: A középkori földvárat feb
ruár végén, hóban fotóztam. Jól látható, hogy az egyko
ri sáncárokban még vastagon megmaradt a hó, míg a 
környezetében még csaknem elóbukkant a legelő nö
vényzete. 

Szedres, Hídja puszta, R, B: A falutól ÉNy-ra, a 
Sárvíz árterébe mélyen benyúló domb - a légi fotók 
szerint - egykor erődített volt. A légi fotókon - szántás
ban - sötét csík utal az árokra. 2003-ban május végén a 
még zöld búzában fotóztam a lelóbelyet. Az infrafotón 
igen határozottan mutatkozott az egykori átvágás helye. 
É és D feló1 az átvágás vízmosásba torkollik. A felszínen 
- vetésben - bronzkori, késő bronzkori cserepeket talál
tam. 

Szedrestó1 ÉNy-ra, a Sárvíz mocsaraiba nyúló, há
rom oldalról meredek domb a lelóbely (hrsz. 011711) . 
A negyedik oldalon, K feló1 átvágás figyelhető meg, 
amely becsatlakozik a meredek oldalhoz. A fiatal vetés
ben rézkori és bronzkori cserepeket találtam 2003 . ápri
lis 8-án. 

A földvárat november 13-án mértük fel. Ekkor szán
tott volt a terület. A cserepek elég ritkán fordultak elő. 
A domb K-i oldala meredek, bokros, É-i oldala lankás, 
tölgyerdővel. A Ny-i oldalon tölgyerdő van, a lejtő kissé 
meredek. K feló1 egykor átvágás volt, de nagyon elszán
tották. 

Szedres, Kajmád, B, LT: Kajmád-pusztától ÉNy-ra, 
a Sárvíz árterébe mélyen benyúló dombon található a 
lelóbely (hrsz. 0296/2) .  A három oldalról meredek dom
bot K - a domb folytatása - feló1 árok választotta el. Ez 
az árok - elszántva - ma is látszik, É és D feló1 vízmosás
ba torkollik. A felszín jelenleg szántás, itt bronzkori, 
kelta cserepeket találtam az április 8-diki terepbejárá
son. 

Az erődítés nyoma légi fotón is látszik: szántásban 
kettős átvágás nyoma figyelhető meg. 

A földvárat november 13-án mértük fel. Ekkor szán
tott volt a terület. É, Ny és D feló1 a szántás és a perem 
között változó szélességű erdősáv húzódik. A Ny-i és 
DNy-i oldalon ez a sáv erősen bolygatott. K feló1 átvágás 
maradványa figyelhető meg. Ez az É-i és D-i oldalon jól 
látszik, a gerincen nem. Itt vagy nem készült el, vagy 
pedig elszántották. 

Tamási, Dorombos, B: Március elején, hóban fo
tóztam a bronzkori földvárat. A bozótos erdővel fedett 
vár erődítése a hóban szépen kirajzolódik. 

Tamási, Kecsege, I: A középkori Kecső falutól D-re, 
a völgy- felett emelkedő domb egyes légi felvételek sze
rint talán erődített lehetett: a D-i, DK-i szakaszon bevá
gás nyoma észlelhető. 2003. március elején, vékony hó-

ploughed field. On the same occasion, I took photos of 
András K. Németh's excavation and the uncovered 
church.3 

Paks, Hegyes, I: It is not certain that the hill near 
the fields of Dunaszentgyörgy, which extends far into 
the valley, was fortified. Thus I took photos within di
verse observation conditions. I photographed the site at 
the end of May in 2003 , when the hilltop was ploughed. 
A very dim trace of a through-cut seemed to appear, 
which separated the N end of the hill from its continu
ation. At the end of June I took photos in green maize. 
At the N end of the hill the vegetation was much strong
er than in the S area. I used infra-films both times. 

Regöly, Koppánytorkolat, I: A square-shaped and 
a hexagonal feature appeared in the infra-photo of the 
N side near the mouth of the Koppány. Field walking is 
necessary to determine their age and function. 

Regöly, Pogányvár, Á: I photographed the earthen 
fart of the Árpádian Period, which lies in a forest, at the 
end of February. The fortification was clearly outlined 
in the snow (Fig. 10) .  

Regöly, Sánc, LT: I photographed the Celtic earth
en fart in snow. The stretch of the rampart that can 
barely be seen on the ground was clearly outlined in the 
snow (Fig. 1 1) .  

Together with Gyula Nováki, we checked the farmer 
survey of the earthen fart on spot, then repeated the 
survey of the archaeologically most important ele
ments. 

Sárszentlőrinc, Birkajárás, Kö: The fortification 
of the earthen fart from the 14th-16th centuries, which 
is covered with a bushy forest, was clearly outlined in 
the snow. 

Sárszentlőrinc, Csetény, Kö: Local people call the 
hill on which Csetény village used to stand Sánc [Ram
part] . The hilltop is cultivated, wheat was planted here 
in 2003. So I photographed the site at the end of June 
as well, when a few features appeared in the ripe 
wheat. 

Field walking: The medieval village occupies a head
land that extends into the Sió valley. Crop was planted 
on the territory toward the Sió, while the field was 
ploughed W of a row of trees. On the latter territory, 
the plough turned up ovens and a number of ashy spots 
could be spotted in the S on April 7, 2003. These spots 
contained a reasonable number oflate medieval sherds. 
A few iron objects were also found partly here, partly 
in the crop. On the territory toward the Sió, the headland 
widened at the NE and the SE corners. I noticed a ram
part-like formation in this region. On the ground, I could 
establish that the two extensions were approximately 
identical: each rampart-like elevation surrounds a more
or-less round depression in a semicircle. 

3 András K. Németh's report see on page 269 ! 
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ban is ez mutatkozott: a feltételezett átvágásnál a hó 
megmaradt, környezetében viszont már elolvadt. A le
lóbely korának, rendeltetésének megállapításához továb
bi légi fotózás és terepbejárás szükséges. 

Tamási, Kishenye, B: Az erősen szétszántott bronz
kori földvár területe jelenleg legelő. Március elején a vár 
területén már elolvadt a hó, de környezete még havas 
volt. A lepusztultság miatt a földvár csak kissé ferde 
felvételen bontakozik ki, függó1eges fotón nem érvénye
sül. 

Tamási, Várhegy, Kö: Március elején, vékony hó
ban fotóztam a középkori várat. Az egyébként bozótos 
erdővel fedett lelóbely erődítése szépen kirajzolódik a 
hóban. 

Tolnanémedi, Nyebojsz, B: A bronzkori földvár 
területét az egykori szó1őművelés erősen lekoptatta. 
Ezért az erődítést ma már nehéz fotózni és mérni is. 
Más, hasonló állapotú földvárakhoz hasonlóan ezt is 
inkább ferde szögbó1 lehet fotózni. Így fotóztam május 
végén, amikor elég jól kibontakozott az egykori erődí
tés. 

Terepbejárás: 2003. április 7-én ellenőriztem a föld
vár felmérését. Néhány helyen helyesbítettem a jelkul
csot. 

Tolnanémedi, Gyánti-földek, Kö: A középkori 
mezőváros területén 2003-ban gabonát és kukoricát ve
tettek. Május végén, a búza zöld állapotában még kevés 
jel mutatkozott. Június végén, amikor a búza már érett 
volt, a kukorica pedig erőteljesen zöld, az infrafelvételek 
ellenére is csak gyengén látszottak a lelóbely objektu
mai. 

Tolnanémedi, Réti-dűlő, I: A vizenyős környezet
bó1 alig kiemelkedő dombháton május végén fotóztam. 
A búza ekkor még zöld volt. Hagyományos színes és 
infrafilmmel is fotóztam. A növényzet különböző régé
szeti j elenségekre utalt. A lelóbely korának megállapítá
sára azonban terepbejárás szükséges. 

Várdomb, ÉNy, 0: A helybeliek szerint régi telepü
lés volt itt. Átrepülés közben megnéztem ezt a környéket, 
de településre, várra utaló j elet nem láttam. 

Várdomb, Lak, 0: A középkori Lak feltételezett 
helyén végeztem légi felderítést, de egyértelműen régé
szeti lelóbelyre utaló nyomokat nem láttam. 

Sióagárd, Leányvár, B: I photographed the Bronze 
Age earthen fort in snow at the end of February. The 
shape and the fortification of the castle were clearly 
outli11ed. 

Szakály, Tárkánymajor-dűlő, Kö: I repeatedly 
photographed the territory of the medieval Tárkány 
village. Light bands indicated the walls of the church in 
the still green wheat at the e11d of May. At the end of 
Ju11e, growth anomalies showed the places of the walls 
i11 the already ripe wheat. 

Szakcs, Leányvár, Kö: I photographed the medi
eval earthe11 fort at the SW brim of the village i11 ripe 
crop at the end of June. The plough had mostly de
stroyed the fortification. A band of a deeper shade than 
its surroundings indicated the brim of the fortifica
tion. 

Szakcs, Szabó Pál malomi dűlő, I: The infra
photo showed traces suggesti11g a settlement (a house 
and a trench) in the still green crop at the end of May. 

Szárazd, Gerenyás, Kö: I photographed the medi
eval earthen fort in snow at the e11d of February. It was 
appare11t that thick snow was preserved in the former 
trench, while the vegetation ofthe pasture still cropped 
from u11der the s11ow in its surrou11di11gs. 

Szedres, Hidja puszta, R, B: The hill that reached 
deep into the floodplai11 of the Sárvíz NW of the village 
was 011ce fortified accordi11g to the aerial photos. ln 
these photos, a dark band i11dicates the tre11ch in the 
ploughed field. I photographed the site in the still green 
wheat at the e11d of May i11 2003. The place of the one
time through-cut was clearly visible i11 the infra-photo. 
I11 the E, the hill, which was steep 011 three sides, was 
separated from the co11ti11uatio11 of the hill by a through
cut, which is still visible despite the fact that the plough 
has damaged it. The through-cut ru11s into a ravine in 
the N a11d the S. I collected sherds from the Bronze Age 
a11d the Late Bronze Age in the crop. 

The earthen fort was surveyed 011 November 13 ,  
whe11 the territory was ploughed. 011ly a few sherds 
were observed. The E side of the hill is steep, it is covered 
with bushes, the N side is mild covered with a11 oak 
forest. A11 oak forest occu pies the steeper W side as well. 
A through-cut used to be i11 the E, which the plough has 
strongly damaged. 

Szedres, Kajmád, B, LT: The site ca11 be fou11d 011 
a hill that deeply exte11ds i11to the floodplain of the 
Sárvíz NW of Kajmád-puszta (lrn: 0296/2) .  The hill, 
which was steep 011 three sides, was separated from the 
co11tinuation of the hill i11 the E by a tre11ch, which is 
still visible despite the fact that the plough has damaged 
it. The tre11ch ru11s i11to a ravi11e i11 the N and i11 the S .  
The territory is a ploughed field to  date where I col
lected sherds from the Bronze Age a11d the Celtic pe
riod duri11g a field walki11g conducted on April 8 .  

The traces of  the fortificatio11 are clearly visible i11  
the aerial photo as  well: the traces of  a double through
cut ca11 be see11 i11 the ploughed field. 
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The earthen fort was surveyed on November 13 .  At 
that time, the territory was ploughed. A forest belt oc
cupies the area between the ploughed field and the brim 
in the N, the W and the S in a varying width. This belt 
in strongly disturbed on the W and SW sides. The re
mains of a through-cut can be observed in the E. The 
same can be seen on the N and S sides, while it is not 
observable on the ridge. Here it was either not prepared 
or the plough has destroyed it. 

Tamási, Dorombos, B: I photographed the Bronze 
Age earthen fort in snow at the beginning of March. The 
fortification of the castle covered with a bushy forest 
was clearly visible in the snow. 

Tamási, Kecsege, I: Certain aerial photos imply 
that the hill above the valley S of the medieval Kecső 
village could be fortified. The traces of a through-cut 
can be seen in the S, SE stretch. The same could be 
observed in the thin snow at the beginning of March in 
2003. The snow settled at the supposed through-cut, 
while it melted in its surroundings. More aerial photos 
and field walkings are necessary to determine the age 
and the function of the site. 

Tamási, Kishenye, B: The territory of the Bronze 
Age earthen fort, which has been strongly damaged by 
the plough, is a pasture to date. The snow had already 
melted in the territory of the fort by the beginning of 
March, its environment, however, was still covered with 
snow. The earthen fort is so strongly destroyed that only 
photos taken at an oblique angle show its outlines, and 
nothing appears in photos taken from a vertical as
pect. 

Tamási, Várhegy, Kő: I photographed the medieval 
castle in thin snow at the beginning of March. The for-

tification of the site, which is covered with a bushy 
forest, was clearly outlined in the snow. 

Tolnanémedi, Nyebojsz, B: Vine growing has 
strongly worn off the territory of the Bronze Age earth
en fort, so that it is difficult to photograph and to survey 
the fortification. Similarly to other earthen forts of the 
same conditions, it can be photographed at an oblique 
angle. This was what I did at the end of May, when the 
one-time fortification appeared relatively clearly. 

Field walking: I checked the survey of the earthen 
fort on April 7, 2003. At a few places I corrected the 
legen ds. 

Tolnanémedi, Gyánti-földek, Kő: Wheat and maize 
were planted in the territory of the medieval market
town in 2003. At the end of May, few traces appeared in 
the still green wheat. At the end of June the wheat was 
ri pe and the maize a strong green yet the features of the 
site appeared only dimly even in the infra-photos. 

Tolnanémedi, Réti-dűlő, I: I photographed the 
hilltop, which rises only slightly over the waterlogged 
area, at the end of May. The wheat was still green. I 
used both traditional colour and infra-films. The ve
getation showed diverse archaeological phenomena. 
However, field walking is necessary to determine the 
age of the site. 

Várdomb, ÉNy, fJ: Local people hold that an old 
settlement used to stand here. I checked area as we were 
flying over it but could nodind anything suggesting a 
settlement or a castle. 

Várdomb, Lak, fJ: I conducted aerial prospecting 
in the supposed region of the medieval Lak. I could not 
detect any trace that would unilaterally indicate an 
archaeological site. 
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1 .  kép. F ig .  1 • Hantos, kelet (2003.  június 23. ) ,  East (June 23,  2003)  

2 .  kép. Fig. 2 Nagykarácsony, Ménesmajor (2003 .  március 6 . ) ,  (March 6,  2003)  
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Li. kép. F ig .  Li Dalmand, Sánc (2003 .  június 2 3 . ) ,  (June 2 3 ,  2003 ) 

5. kép, Fig. 5 Döbrököz, Görcsmény (2003.  június 30. ) ,  (June 30,  2003)  
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6 .  kép. F ig .  6 Döbrököz, Tűzköves (2003.  május 29 . )  (May 29,  2003)  
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7. kép, Fig. 7 Kurd, Sánc (2003 .  Február 28 . ) ,  ( February 28,  2003)  
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8. kép, Fig. 8 Kurd, Kenderföldek (2003 .  június 30. ) ,  (June 30,  2003)  

9.  kép, Fig 9 :  Mucsi, Sánc ( 2003 . Február 28 . ) ,  ( February 28 ,  2003)  
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1 0 . kép, Fig. 10 Regöly, Pogányvár (2003.  február 28. ) ,  ( February 28 ,  2003) 

1 1  kép.  Fig. 1 1  • Regöly, Sánc (2003.  február 28 . ) ,  ( February 28 ,  2003)  
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A jelentésekben előforduló korszakok jelkulcsai: 

ő Őskor Prehistory 

Pa Őskőkor Paleolith Age 

Me Mezolitikum Mesolith Age 

u Újkőkor Neolith Age 
R Rézkor Copper Age 
B Bronzkor Bronze Age 

v Vaskor !ron Age 

Szk Szkíta kor Scythian Age 
LT La Téne-kor La Tene 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 Karoling kor Karolingian Period 
H Honfoglalás kor Period of the 

( I O'h e A. D.J Hungarian Conquest 
Kö Középkor Middle Age 
Á Árpád-kor Arpadian Period 
Kk Késő középkor Late Middle Age 
Tö Török kor Turkish Period 
Kú Kora újkor Ear!y Modern Age 

ú Újkor Modern Age 
I Ismeretlen kor Unknown Period 

0 Régészeti jelenség No archaeologica! 

nélkül features 
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1 .  Abony, Blaskó-dűlő 
( Pest megye) Szk 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 65. sz. lelő
helyen. 

Az Abony-Újszász műúttól keletre a főút nyomvo
nala egy magas dombvonulaton halad át, melynek ke
leti szélén van az Abony 62. lelőhely (szórványlelet) . 
Próbafeltárást a dombhát régészeti érdekű területére, 
a 86+250-86+900 km-szelvénybe terveztünk. Az 5-6 m 
relatív magasságú dombvonulat nyugati részén a hu
muszréteg leszedésekor hamvasztásos sírok kerültek elő. 

A próbafeltárást a 86+215-680 km-szelvényben vé
geztük el 2003. június 24-26-án. Kutatóárkunk Ny-i 
megnyújtásával a magaslat lejtőjét is vizsgáltuk. (A 
86+ 700-900 km szakasz, a Abony 62. lh. nem kisajátí
tott terület, ezért vizsgálata 2004-re maradt.) A 2 m szé
les kutatóárokban a humuszolás szakfelügyelete során 
már észlelt hamvasztásos sírok és néhány más régésze
ti objektum került elő a 86+250-380 km-szelvényben, 
a 86+450-680 km-szakaszon pedig újkori beásások, osz
lopgödrök. A próbafeltárás területe 655 m2• 

A szkíta temetőrészlet feltárására július 14. és au
gusztus 18. között került sor a főút és a földút közötti 
területsávon, 9271 m2-en. A gyakran sekély temetkezé
sek egy részét már a mezőgazdasági művelés, majd a 
gépi földmunka megsértette. A temető a feltárt résztó1 
északi és déli irányban folytatódik. 

Feltártuk a temető 162 sírját, valamint 58 további 
objektumot. Utóbbiak közül a 204. objektum a szkíta 
temetőhöz tartozik, talán áldozóhely lehetett. Néhány 
objektum egyértelműen új, jelenkori beásás a temető 
keleti szélénél, a többségük (fó1eg kisebb gödrök) kora 
leletanyag hiányában bizonytalan. 

A temető 162 sírja közül csontvázas temetkezés 76. 
Nyújtott vázas 10, bal oldalán zsugorított 20, jobb olda
lán zsugorított 30, felhúzott lábú 2 temetkezés, bizony
talan rítusú további 14, erősen sérült temetkezés. A 86 
hamvasztásos sír közül szórthamvas 56, urnás 26, bi
zonytalan hamvasztásos 4 temetkezés. 

67 sírban volt valamilyen mellékkelt. Jellemzőek a 
korongolt tálak és magasfülű bögrék. A nagyobb méretű 
edények, urnák többnyire hiányosak, fó1eg a kézzel for
mált edények rossz megtartásúak. Jellegzetes leletek: 
bronz hajkarikák, rovátkolt díszű bronz karperecek, sze
mes és egyszerű piros, kék üveggyöngyök, kauri csüngők, 
agyagpecsétló1<, vaskések (a 110. szórthamvas sírban csont
lemezes nyelű nagyobb kés), pont-kör díszes csontlapok, 
vas lándzsahegyek, bronz nyílhegyek. A 76. nyújtott vázú 
férfi sírban jó megtartású vasfokos, vaskés, medencéjé
ben kiskérődző csontjai kerültek elő. Kiemelkedő a 171 .  
urnás temetkezés: 4 db aranyozott bronz hajkarika, ro
vátkolt díszű bronz karperec-pár, gerezdekkel tagolt or
sógomb, tagolt-gerezdelt üveggyöngyök. A 108. sír zsu
gorított női(?) váz bal oldalán csiszolt kóoalta is volt. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 
POLGÁR ZOLTÁN - DINNYÉS ISTVÁN 

2 .  Abony, Elsővíz- , Tót-Gyu rka-szék-dűlő 
( Pest megye) B,  Sza , Á 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 49. sz. leló11e
lyen. 

A Kisbalaton-ér keleti partján és attól keletre levő, 
nagy kiterjedésű leló11elyen (AVK, szarmata és Árpád
kori település) áthalad az Abony-Újszilvás műút és a 
főút 82+820-83+850 km-szelvénye. A főúti nyomvona
lon a humuszréteg leszedése során megfigyelt objektu
mok a lelőhely kiterjedését megnövelték. Feltárását a 
Ny-i lelőhelyrészen, a főút 82+820-83+000 szelvényé
ben kezdtük el. Ezen a részen 176 telepobjektum került 
elő. Négy nagyméretű objektum a foltokból előkerült 
edénytöredékek szerint kora bronzkori. A gödrök, az ár
kok, néhány ház és szabadtéri kemence részben szar
mata, részben Árpád-kori településhez tartozik. Néhány 
újkori objektum is van a területen. 

A Kisbalaton-ér partján feltártunk 90 telepobjektu
mot. A 15 árokrészlet többsége az ér felé halad, részben 
az érrel párhuzamos árokba torkollik. A gödrök többsé
ge kerek, változó mélységű, alakú verem, részben szar
mata, részben Árpád-kori, viszonylag szegényes lelet
anyaggal. Feltártunk egy megszokott Árpád-kori házat 
vájt kemencével és két szabadtéri kemencét. 

A lelőhely feltárása 2004-ben folytatódik. A lelet
anyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

3 .  Abony, Kisbalaton-dűlő 
(Pest megye) U ,  B, Sza, Á 

POLGÁR ZOLTÁN 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 48. sz. lelóne
lyen 2003. szeptember 5 .  és október 27. között. 

A Kisbalaton-ér nyugati partján elterülő lelőhely
nek a főút (szakmai egyeztetés alapján) 82+635-82+ 775 
km-szelvényében és a baloldali földút 82+600-82+680 
km-szelvényében lévő részén, 5335 m2 területen 134 ré
gészeti objektumot tártunk fel négy korszakból. A lelő
hely Ny-i kiterjedésének meghatározásához három szon
dát is húztunk. 

Késő újleó1eori 5 gödör és 3 zsugorított vázas temet
kezés, utóbbiak közül a 121. sz. sírban négy nagymére
tű mészkőgyöngy volt a koponya alatt-mellett, feltehe
tően nyaklánc részei. 

Két gödör kora bronzlwri, az egyikbó1 eló1<erült bel
ső díszes táltöredék alapján a makói kultúrához sorol
hatók. 

A lelőhelyen szarmata temető is van, melyből az 
ásatási területen 14 körárkos és két árokkeret nélküli 
sírt tártunk fel. A sírokat övező árok a DDK-i oldalon 
nyitott. Mindegyik sír ki volt rabolva, feldúlva, a vázak 
szétszórt csontjainak egy része nem is maradt a sírgö
dörben. Egyedül-a 120;- sz. sír volt kevéssé, csak- a- mell
kasi részen bolygatott. „Leletgazdagnak" a 39. árokke
retes sír nevezhető 38 db színes üveggyöngyével, két 
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ezüstfibulájával és egy bronzveretével. A kevés keltező 
lelet alapján a temetőrészlet 3. századi. A 2. sz. temet
kezésbó1 kopott Galba (68-69.) denarius került elő. 

Az Árpád-hari településrészletet 4 félig földbe mé
lyített ház, 2 szabadtéri kemence, 28 gödör, 5 árokrész
let képviseli, valamint a Ny-K-i tájolású 59. sz. sír, mely
ben a koponya mellett nyitott, végei felé keskenyedő 
ezüstkarika került elő. A kemencés házak megszokott 
Árpád-kori típusúak, ágasfás-szelemenes tetőszerkezetre 
utaló cölöplyukakkal. Két ház kemencéjének és az egyik 
szabadtéri kemencének az alja állatcsontokkal és edény
töredékekkel volt kirakva. A leletanyag (kerámia, állat
csontok) nem bőséges. A feltárás 54 telepobjektuma le
let nélküli. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

Li .  Abony, Kis Mihály-tó-dűlő 
(Pest megye ) Sza 

POLGÁR ZOLTÁN 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 41. sz. leló11e
lyen. 

A leló11ely a főút és az Abony-Újszász műút keresz
teződésénél, nagyrészt attól Ny-ra terül el. Ny-i kiterje
désének vizsgálatára próbafeltárást végeztünk július 3-
4-én a főút 85+075-85+650 km-szelvényében. A 2 m 
széles kutatóárokban 85+620 km-nél egy szabadtéri 
kemence került elő, a közelében húzott 2. szonda üres
nek bizonyult. A próbafeltárás területe 1391 m2• 

A július 22-én megkezdett megelőző ásatás közben 
a 85+650-85+845 km főúti szakaszt és a lelőhely K-i ré
szén levő útkorrekció 8171 m2 területét próbafeltárás
ként vizsgáltuk át. A lelóbelyen a főút 85+845-86+000 
km szelvényében és a baloldali földúton 8400 m2 feltá
rását október 10-én fejeztük be. 

A héső szarmata település 213 telepobjektumát (há
zak, gödrök, árokrészletek, kutak, füstölők) bontottuk 
ki, őskori objektum a területen nem került elő. A 83. 
km környékén és az útkorrekció területén fó1eg újkori, 
részben egyértelműen 20. századi objektumokat talál
tunk. A késő szarmata településen 5 házat tártunk fel, 
részben központi cölöp lyukkal, részben szelemenes nye
regtetőre utaló, a hossztengelyben levő cölöplyukakkal. 
Kiemelendő a 78. ház, melynek padlószintjén vastag, 
többszöri megújításról tanúskodó rétegsort figyeltünk 
meg, a ház tetőzetét központi oszlop tartotta. Két, elté
rő típusú kutat tártunk fel, az egyik szabályosan meg
ásott függó1eges oldalú kút, a másik egy jellegzetes, úgy
nevezett „csordakút" volt. Betöltődésüknek fó1eg felső 
rétegében bőséges leletanyagot találtunk, mélységük 3-
4 m közötti. Több gödör kisebb agyagbányának bizo
nyult. A gödrök többsége a korszakra általánosan jel
lemző úgynevezett méhkas alakú gödör volt, több-ke
vesebb leletanyaggal, szórványosan paticF és salaktö
redékekkel. Különösen nagy mennyiségű salak volt a 
95 .  természetes betöltődésű gödör felső harmadában, 

közelében tehát műhely lehetett. A település salaklele
tei között vastartalmúak és üvegolvasztásra(?) utalók is 
vannak. A 193. sz. nagyméretű gödörben felnőtt férfi 
fejjel lefelé begyömöszölt vázát bontottuk ki. Három 
nem megszokott kialakítású füstölőkomplexum közül a 
135. kürtőjében függőleges, kb. 15 cm átmérőjű járat
furat vezetett a felszínró1. 

A leletanyagra az összességében gazdag, változatos 
és jellegzetes késő szarmata kerámia a jellemző. A fino
man iszapolt, korongolt kerámia késői típusai (tálak, po
harak, korsók, gömbtestíí edények, tárolóedények) szür
ke-fekete és pirosas színben, gazdag méret- és forma
változatban fordulnak elő, gyakran besimított díszítés
sel. Nem ritkák a sötétpiros festésű csészék, tálak sem, 
néhány terra sigillata utánzat és terra sigillata töredék 
színesíti a kerámiát. Nagy számban kerültek elő a ho
mokos-kavicsos soványítású korongolt edények (zömmel 
fazekak) töredékei. A kézzel formált, durva kerámia 
(többnyire fazekak) közül kiemelendő a bekarcolt vo
nalköteggel és beszurkált pontszakaszokkal díszített fa
zék és egy kézzel formált, csónak alakú mécses. Apró 
leletek közül üvegpohár-töredékek, bronz karperectö
redékek, tű, orsógombok és orsókarikák, csontárak, 
csontkorcsolyák említhetők. Az egyik gödörbó1 csiszolt 
kó'balta került elő. 

A terepviszonyok ismeretében nagy valószínűség
gel kijelenthetjük, hogy a szarmata falunak a szélét ás
tuk meg, két oldalon elértük a település szélét. Több 
olyan objektumot találtunk, melyben tűzveszélyes mun
kát végeztek, éppen ezért telepítették a falu szélére eze
ket a „műhelyeket". A falu központi része a nyomvonal
tól északra érintetlen, mezőgazdasági terület, a jövó'ben 
bármikor kutatható lehet. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 
MADARAS LÁSZLÓ - DINNYÉS IsTv ÁN 

5. Abony, Rékasi-úti-dűlő 
(Pest megye ) 1 ,  ú 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a dűlő terüle
tére eső két leló11elyen. 

50. sz. lelónely: A főút 87+920-88+050 km-szelvé
nyében levő leló11elyen (őskor, szarmata? és török kor) 
végzett humusz leszedés nyomán a szelvényt 88+000 
km-nél ferdén keresztező, fekete humuszos árokfolt kö
zel összefüggő részletei, jobb szél mellett 88+005 körül 
kis kerek gödörfolt látszott, lelet nem került elő. Au
gusztus 18-19-én és 28-án három, 2 m széles kutatóár
kot húztunk a lelóbely vizsgálatára. Az árkokban 8 árok
részletet, 1 gödörrészletet és egy gödröt találtunk. Szak
mai egyeztetés értelmében a kutatóárokban levő ob
jektumrészletek feltárásával a lelőhely kutatása befe
jeződött, keltező lelet nem került elő. Az árokrészletek 
közül 1 . ,  4 . ,  9. egyazon árok három részlete, egy másik 
árok két részlete a 3. és 5 .  árokrészlet. Valamennyi árok
részlet változóan meredek oldalú, ívelt fenekű. Betöl-
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tésük fekete humusz, sárga agyagszemcsékkel. Lelet 
e gyedül az 1. árokrészletbó1 került elő: néhány állat
csont. A 2. gödörrészlet szögletes, sekély gödörbó1 le
mélyedő, trapézszerű metszetlí, ívelt feneklí gödör rész
lete. Humuszos betöltésében agyagos rétegek, foltok 
voltak. A felső, sekély részben állatcsontok. Kisméretű, 
enyhén ovális alakú, meredek oldalú, egyenes feneklí 
a 8. gödör. Humuszos betöltése lelet nélküli. A próba
feltárás területe 630 m2• 

51. sz. lelónely: A tervezett próbafeltárást a 88+315-
88+525 km-szelvényben végeztük augusztus 12-15-én. 
A kezdeti rövidítést a humuszleszedés helyzete, a 2 m 
széles szonda megnyújtását a terepalakulat indokolta. 
A kutatóárokban 88+471 km-nél egy keskeny, újkori(?) 
árokfolt került elő, biztosan régészeti objektum nem. A 
próbafeltárás területe 425 m2• A leletanyag a ceglédi 
Kossuth Múzeumba került. 

A főút 88+940-89+ 350 km-szelvényébe, a Máli-értől 
Ny-ra levő régészeti érdeklí területre tervezett próba
ásatást július 21-22-én és augusztus 15-17-én végeztük 
el a 88+925-89+100, 89+225-89+325 km-szelvényben. 
A módosítást a humuszolás szakfelügyelete alatt tapasz
taltak és a terepalakulat indokolta. 2 m széles szondák
ban 89+229 és 89+253 km-nél egy-egy bizonyosan új
kori oszlopgödör volt megfigyelhető, régészeti lelet, ob
jektum nem került elő. A kutatóárkok területe 611 m2• 

A Máli-ér K-i partján, a főút 89+400-89+500 km
szelvényében július 17-én húzott 2 m széles kutatóárok 
régészetileg negatív. A közelben levő Abony 56.  lelő
hely tehát a nyomvonalat nem éri el. A próbafeltárás 
területe 223 m2• 

DINNYÉS IsTv ÁN 

6 .  Abony, Rékasi-út i-dűlő, Sashalom-dűlő 
(Pest megye) Sza 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 44. sz. leló11e
lyen. 

A főút 90+000-90+ 750 km-szelvényében, az Abony 
44. lelónely és régészeti érdekű terület vizsgálatára ter
vezett próbafeltárást 2 m széles kutatóárkokkal július 4. 
és 21 .  között végeztük a 89+950-90+130 és 90+145-
90+ 720 km-szelvényben. Az előzetes terv módosítását 
a terepalakulat indokolta, a 90+130-145 km-szelvény
ben levő forgalmas földutat (Rékasi-út) nem vágtuk át. 
90+125 km-nél a földúttal párhuzamos, nyilvánvalóan 
az úthoz tartozó, betöltődött árkot találtunk, régészeti 
objektum a 89+950-90+130 km szakaszon nem került 
elő. Az Abony 44. lelőhely objektumai a baloldali szon
dában a 90+145-250 km-szelvényben jelentkeztek, a le
lőhely kiterjedését a jobboldali sávban 90+275-nél ke
reszt irányú szondával is vizsgáltuk. Az Abony 44. ob
j ektumain kívül régészeti objektumot nem találtunk. A 
----próbafeltárás területe 1489 --in2 •  -

Az Abony 44. lelónelyet a Sashalom-dlílóoen, a fő
út 90+ 145-90+ 250 km-szelvényben tártuk fel július 31. -

augusztus 29. között: 36 késő szarmata telepobjektumot 
és két újkori gödröt találtunk. 

Az 1 .  ház ÉK-DNy tengelyű, téglalap alakú, ÉNy-i 
hosszoldala közepénél vájt kemencével, tetőszerkezet
re utaló cölöplyuk nélkül. Padlója közepén átégett falú, 
félgömbös gödröcskét bontottunk ki, a padló alá egy ke
rek verem is mélyült. A 8. sz. ház méretlí, téglalap ala
kú objektum sekély, padlóján sem cölöplyukat, sem tlíz
helyet nem találtunk. ÉNy-DK-i tengelyű, téglalap ala
kú a 36. ház, ÉNy-i rövid oldalába nagy kemencét váj
tak, ennek fenéktapasztását egyszer megújították. A ke
menceszáj közelében hamugödröcskét találtunk a Ny-i 
sarokban, mellette a hosszoldalnál tapasztott tűzhelyet. 
A K-i saroknál szabálytalan lejáró (?) . Tetőszerkezetre 
utaló cölöplyuk sem a padlóban, sem az oldalakon kí
vül nem mutatkozott. Az 5 .  objektum (mlíhely?) ÉK
DNy tengelylí, erősen elnyújtott téglalap alakú, nagyjá
ból vízszintes fenékkel. Középső részén mély verem és 
átégett falú kerek gödröcske volt a padlóban. A 9 .  ob
jektum szabálytalan négyszögletes, nagyobb gödör, kis
sé egyenetlen fenekén tűzhellyel, egy trapéz metszetlí 
veremmel és egy téglalap alakú kisebb gödörrel. Égett 
falú gödröcske volt a 34. négyszögletes sekély gödör kö
zepén, mellette sekély cölöplyuk (?) . Továbbá szokvá
nyos méhkas és hordó alakú, valamint trapéz metszetlí 
vermeket, kisméretlí négyszögletes gödröket tártunk fel 
szerény leletanyaggal. 

A csekély mennyiségű késő szarmata leletanyagból 
a 19 .  gödör jellegzetes sötétszürke, korongolt tálja, a 27. 
gödörbó1 eló'került korongolt, hordó alakú edény töre
déke és a 2 .  és 27. gödrök, az 5. objektum homokos-ka
vicsos anyagú, kézikorongon készített, vonalköteggel és 
ferdén beszúrt pontsorokkal díszített fazéktöredékei 
emelhetők ki. A 31. gödörben a végébe derékszögben 
beerősített, béklyókulcsszerű taggal szerelt vas pánttö
redéket, a 36. ház kemencéjében ólomlemezbó1 hajlí
tott csövecskéket bontottunk ki. Az állatcsontanyagból 
két lókoponya (17. és 24. gödör) említhető, a 19. gödör 
betöltésében emberkoponyát találtunk. A lelónely fel
tárt területe 2933 m2• A leletanyag a ceglédi Kossuth 
Múzeumba került. 

7. Abony, Sashalom-dűlő 
(Pest megye) Ő, Sza, Á 

DINNYÉS Is Tv ÁN 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a dlílő terüle
tére eső két leló11elyen. 

52. lelónely: A Máté-ér DK-i partján levő lelőhely 
(újkőkori, szarmata, avar és Árpád-kori település) te
rületén a humuszleszedés szakfelügyeletének tapasz
talatai (a területen néhány őskori, szarmata és Árpád
kori edénytöredék került elő, telepobjektumot nem ész
leltü11k) alapján 2 -in sz-éles kutatóáTkokar húztunk- a 
lelőhely É-i és D-i szélén, a 93+075-200 és 93+400-
470 km főúti szelvényben. Az É-i 1 .  és 2. szondában 1 -
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1 őskori (?) , késő szarmata és Árpád-kori gödröt tár
tunk fel június 10-13-án, a déli 3-4. szonda üresnek 
bizonyult. 

Az 1. gödör kb. 2 m átmérőjlí, meredek, helyen
ként kiöblösödő oldalú, egyenetlen feneklí . Humu
szos, néhol agyaggal kevert betöltésében kis durva ős
kori (?) edénytöredék és néhány állatcsonttöredék 
volt. 2. gödör 70-75 cm átmérőjlí, kerek, ívelt gödör
fenék. Szürkés hamus-humuszos betöltésben kis Ár
pád-kori oldaltöredéket találtunk. A 3. gödör kerek, 
meredek, részben ferdén kihajló oldalú, egyenetle
nül ívelt feneklí. Fekete humusz betöltésében szür
ke, korongolt, késő szarmata tál fele, kézzel formált 
edénytöredék, két üveggyöngy volt. A próbafeltárás 
területe 908 m2• 

53. lelónely: A lelónely (szarmata?, avar, Árpád-kori 
telep) kutatására 2003. június 20-án, 23-27. között ke
rült sor. A humuszolt nyomvonalon a szakfelügyelet köz
ben árokrészleteket lehetett megfigyelni. A nyomvonal 
két oldalán, a 92+870-93+000 km-szelvényben húzott 
két kutatóárokban 4 árokrészlet került elő, kibontásuk 
leletet nem eredményezett. Az altalajba 3/4-18/20 cm
re mélyedő, agyagszemcsékkel kevert humuszos betöl
téslí, ívelt feneklí árkok részletei, a 3. pedig kétoldalt 
lemélyedő árok fenékrészlete. A próbafeltárás területe 
509 m2• 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

8. Abony, Serkeszék-dűlő 
(Pest megye) U ,  R,  A 

DINNYÉS ISTVÁN 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 60. sz. lelőhe
lyen. 

2003. szeptember 15.-október 19. között a lelónely 
DNy-i felén (79+600-79+760 km-szelvények között) 
összesen 41 objektumot tártunk fel. Közülük 1 sír és 40 
gödör, 33 objektum a rézkori, bádeni kultúrához tarto
zik, 7 avar kori és 1 újkori. 

A terület legfontosabb objektuma a rézkori bádeni 
kultúrához tartozó kettős gyereksír, a 8. objektum. A 
csontvázak a j obb oldalukon feküdtek, zsugorítottak, 
D-É-i tájolásúak, arccal K felé, a sírban a két csont
vázat szorosan egymás mellett találtuk meg. A kopo
nyák körül 4 db edényt tártunk fel .  A sír a felszínhez 
közel, magasan feküdt, már a gépi humuszolás meg
rongálta a koponyákat, egyértelmlí sírfoltot nem si
került megfigyelnünk. A sírt csak telepobjektumok 
vették körül, további temetkezéseket ezen a részen 
nem találtunk. 

A rézkori telepobjektumok között a legnagyobbak 
és legfontosabbak az 1 . ,  3 . ,  5. objektumok. A leggazda
gabb leletanyag az 1. objektumból került elő. A kb. 150 
db kerámiatöredék között, bütyökdíszes, karcolt min
tás, pontdíszes darabokat is találtunk, állatcsont, kagy
lóhéj, patics és faszén mellett. 

Kevés leletet találtunk a 4., 11. ,  16., 26., 28. objektu
mokban: néhány kerámiatöredék mellett 1-1 kova pen
ge, állatcsont került elő, a gödrök többsége azonban le
let nélküli. Mivel fö'ként sekély gödrökró1 van szó, ame
lyek mélysége ritkán haladja meg a 20-30 cm-t, valószí
nlínek tartom, hogy az egykori rézkori gödröknek csak 
az alját sikerült megtalálnunk. 

Az avar objektumok a terület ÉK-i részén találha
tóak. A rézkori és avar telepobjektumok betöltése jól 
megkülönböztethető. Az avar kori telepobjektumok kö
zött a legfontosabb a 24. gödör, amelybó1 nagy mennyi
séglí kerámia mellett állatcsont, patics és egy vastöre
dék került elő. 

A lelőhely ÉK-i felén összesen 22 objektum feltárá
sát kezdtük el, nem mindegyiket fejeztük be. 

Az objektumok közül 7 sír, 8 gödör, 3 kerámiafolt, 1 
gödörház, 1 ház, 1 árok, 1 kemence maradványai. 

A terület a lelőhely legmagasabban fekvő része, a 
legközelebb fekszik a lelónely melletti érhez. A terüle
ten a középső neolitikus alföldi vonaldíszes kultúra fiata
labb szakaszához tartozó település maradványait talál
tuk meg. Az itt feltárt objektumok mind neolit koriak, a 
41. objektum kivételével, amely betöltése alapján egyér
telmlíen újkori árok. A terület nagy része egyelőre fel
táratlan, a lelónely pontos és egyértelmlí értékeléséhez 
azonban mindenképpen az ásatások folytatására van 
szükség. 

A neolitikus település területén már a felszínen 
nagy mennyiséglí leletet találtunk, kerámiatöredékek 
mellett pattintott pengéket, őrlőkövet, állatcsontot, kagy
lóhéjat. Különösen sok a felszíni, felszín közeli lelet a 
79+890-79+960 km-szelvények közötti területen. 

A területen feltárt 7 sír mind DDK-ÉÉNy-i tájolá
sú, a csontvázak baloldalon fekszenek, zsugorítottak, a 
halottak kezét az arcuk elé húzták. A sírokat magasan, 
közvetlenül a felszín alatt találtuk meg, az 51. és 64. sí
rok kivételével. Az 51. sír a felszín alatt 20-25 cm-re 
feküdt, az egyetlen temetkezés, ahol meg tudtuk figyel
ni a sírfoltot. A 64. sír az 50. objektum keleti negyedé
ben került elő, az 50. objektum egységes, fekete betöl
tésébó1. A 48. sírban a csontváz csuklója alatt 20 gyöngy
szemet találtunk. Ezenkívül a sírokban csak néhány el
szórt kerámiatöredék került elő a csontok közül. A 48. 
és 55 .  sírok mellett a felszínen tapasztásnyomokat fi
gyeltünk meg, valószínlíleg egykori járószint, ház ma
radványai. 

A terület különleges objektuma az 50. objektum, 
igen nagyméretlí, 16x18 m, ovális gödör. A gödörbó1 
nagy mennyiséglí lelet került elő, többek között finom 
kidolgozású, karcolt díszlí kerámiatöredékek, 6 vörös fes
téslí töredék, egy lapos agyagkorong, kova- és obszidián
pengék, őrlőkő és kó'balta töredékei. A gödröt különle
gessé teszi továbbá a benne talált zsugorított csontváz 
(64. sír) . Az objektum feltárását nem sikerült befejez
nünk, valószínlíleg gödörház. A leletanyag a ceglédi Kos
suth Múzeumba került. 

Kov Ács ÁGNES 
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9. Abony, Tatárhányás-dűlő 
(Pest megye) Sza 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a dűlő terüle
tére eső két lelónelyen. 

39. sz. lelónely: A 84+ 300-84+550 km-szelvényben 
próbafeltárást végeztünk, negatív eredménnyel. A 
84+570-84+740 km-szelvényben egy szarmata temető
részletet tártunk fel. A feltárt 7883 m2-nyi területen össze
sen 96 objektumot bontottunk ki, melyek közül 56 sír és 
32 körárok volt. Emellett 3 árokrészletet, 4 gödröt és egy 
felszíni jelenséget is találtunk. Az említett gödrök közül 
a 80. számú leletanyaga alapján modern kori, a 16. szá
mú lelet nélküli, a 45. és a 49. gödrök viszont a temetőnél 
korábbiak lehetnek. A 45. objektumból egy nagyméretű 
állat csigolyái, a 49. gödörbó1 egy őstulok(?) erősen el
meszesedett csontváza került napvilágra. Az 57. számú 
objektum ismeretlen korú, melyben egy vagy két madár 
csontvázát találtuk. A három árokrészlet közül a 47. és 
60. számú jelenségek tarthatók szarmata korinak. 

A feltárás során megtaláltuk a temető Ny-i szélét és 
bizonyos, hogy a lelőhely a nyomsávon kívül, É-i és D-i 
irányba tovább folytatódik. A körárokkal körülvett és a 
jelöletlen sírok K-Ny irányú sorokba rendeződnek. A 
körárkok fele nyitott, bejáratuk DK-i vagy D-i irányba 
néz, a többi vagy árokrészlet vagy folytatása a nyomsá
von kívülre esett. Nyolc zárt körárkot is kibontottunk, 
melyek közepén fekvő sírok fölé egykor halmot emel
tek. Valószínű, hogy a több évszázadon át kiemelkedő 
halmokról nevezhették el Tatárhányásnak ezt a dűlőt. 
Az említett objektumokból nagy részben kézzel formált, 
kisebb részben jól iszapolt, gyorskorongolt kerámiatö
redékek és állatcsontok kerültek napvilágra. 

32 sír volt a körárkokon belük, 21 volt egyszerű ak
nasír, 4 gyermeket temettek el egy-egy körárok K-i vagy 
Ny-i ívébe, és egy nőt hantoltak el zsugorított helyzet
ben. Három körárok közepén találtunk két sírgödröt, 
melyek közül az egyik sírba minden esetben gyermeket 
temettek el. Hasonlóan érdekes volt a 71 .  számú, körár
kos temetkezés, melybe egy nőt és egy férfit helyeztek 
együtt örök nyugalomra. 

A sírok tájolása DK-ÉNy vagy D-É, ez alól a KDK
NyÉNy irányítású, zsugorított temetkezés az egyedüli 
kivétel. A temető sírjait, a szertartást követő néhány év
tized után részlegesen (körárok nélküli sírokat) vagy tel
jesen (körárkos sírokat) kirabolták. Egyedül a már több
ször említett 24. számú, zsugorított helyzetben elteme
tett nő sírja képez kivételt, melyet feltételezhetően ba
bonás okokból nem bolygattak meg. 

Koporsómaradványt két sírban, halvány fehéreslila 
színű, halotti lepelre utaló maradványt ugyancsak két 
körárkos sírban leltünk. A 34. sír alján faszén, illetve 
további három sír alján halotti ágyra utaló nyomokat 
dokumentáltunk. 

- A-halott- bokái mellé tíz esetben helyeztek-edény
mellékletet, de további hat sír betöltésébó1 is került elő 
kerámiatöredék. 

A női sírok többségében különféle alakú és színű 
üveg-, karneol- és mészkőgyöngyöket találtunk. Az ál
talános viseleti tárgyak közül nagyobb számban voltak 
aláhajlított lábú, korong- és térdfibulák, kisebb szám
ban bronzkarperecek és vas övkarikák. Több esetben is 
rögzíteni tudtuk a gyöngyös viselet meglétét. A haszná
lati tárgyak nagy részét vaskések, vasárak, kisebb részét 
orsógombok, vas- és bronztűk alkották. 

A férfisírokban vaskést, vasárat, vas és bronz öv
csatokat, vasfibulákat és három helyen bronz- és ezüst
érmét találtunk. 

A gyermeksírokból főként gyöngyök és bronzfibu
lák (térd-, aláhajlított lábú korongfibula) , ritkán bronz
karperec, bronztorques, vascsengő és egy helyen ezüst
lemezből kalapált tokveret(?) is napvilágra került. Min
den gyermek sírjában volt edénymelléklet. 

A temetőt elsősorban a Drag. 33 .  típusú terra 
sigillata, a korong-, a korai térdfibulák és a több helyen 
megfigyelt, ruha alját díszítő gyöngyhímzés alapján a 
2-3. századra datáljuk. 

42. sz. lelónely: A lelónely nagyjából É-D irányú sáv
ját a főút 84+180-84+270 km-szelvénye és baloldali föld
út keresztezi. Ennek megfelelően a sáv keleti és nyugati 
szélét megtaláltuk. A leló11ely 2956 m2 ásatási területén 
októberben 79 szarmata telepobjektumot tártunk fel: 3 
árokrészletet és 76 kisebb-nagyobb, részben méhkas ala
kú és trapézszerű metszetű gödröt. Ház vagy más na
gyobb méretű telepobjektum nem került elő. Őskori ob
jektumot nem találtunk. 

Az eló'került leletanyag (kerámia, állatcsont) meg
lehetősen szegényes. A kerámiára jellemző a kézzel for
mált, durván kidolgozott edények (többnyire fazekak) 
túlsúlya, elég kevés a szürke, korongolt edénytöredék. 
Két gödörben egy fél és egy egész edényt tártunk fel .  
Feltűnően sok a terra sigillata töredék (domborműves 
és sima oldaltöredékek, talpgyűrű), 11 gödör anyagá
ban fordulnak elő. A 23. gödörben orsógomb, a 42. és 
52 .  gödörben csontkorcsolya, a 20. gödörben üveg
gyöngy is volt. Leletanyaga szerit a szarmata település
részlet 2-3. századi. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 
DINNYÉS ISTVÁN - GULYÁS GYÖNGYI - MADARAS LÁSZLÓ 

10. Algyő határa 
(Csongrád megye) Ő, Sza 
A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran
zit �ázvezeték 50 m szélességben bejárt-nyomvonalá
ban, a 2003.  évi terepbejárás során 43 régészeti lelő
hely került elő. 

153 
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A távvezetékindító állomás, MOL 1 .  lelónelyen is 
és Péterlakától É-ra, MOL 2. lelónelyen is őskori, római 
kori (szarmata) felszíni telepnyomot regisztráltunk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti tan
szék hallgatói. 

nológiájuk azonban csak a leletanyag feldolgozása után 
válik meghatározhatóvá. 

A 37-38. szelvényekben kirajzolódó lakóépület a ko
rábbi évek kutatásai alapján a 2. kőperiódust képviseli. 
Az épületbó1 jobb esetben is mindössze csak a két kő
sorból álló, száraz falazású alapfal maradt fenn, az épü

BENDE LívrA let Ny-i zárófala helyén azonban csupán a kavicsos-ha-
barcsos feltöltésű falárokra találtunk rá. A lakóház je
len ismereteink alapján 6 helyiségbó1 állt, a helyiségek 

1 1 .  Almásfüzítő, Faktorok elhelyezkedése szimmetrikus. 
(Komárom-Esztergom megye) R, Ró Az épületet magát a római korban, a Kr. u. 3. szá-
Az idei feltárást 2003. július végén kezdtük, és 6 héten zad első évtizedeiben a késő római temető létesítése-
át végeztünk kutatást a vicus Odiavum/ Azaum castel- kor elbontották. Ebből adódóan külön örömünkre szol-
lumától DNy-ra eső részén. A feltárást Almásfüzítő Ön- gált, hogy a mai felszíntó1 mérve, egy ásónyom mély-
kormányzata kezdeményezte és finanszírozta, továbbá ségben megtaláltuk az épület DNy-i helyiségét díszítő 
a Tatai Környezetvédelmi Rt„ a MÁV Almásfüzítői Ki- falfestményt. A freskós, fedett helyiség nagysága 3 ,5x3 
rendeltsége és az MTA Régészeti Intézete támogatta m. Az erősen töredékes állapotban lévő freskóomla-
munkánkat. dék 15-20 cm vastagságú rétegben jelentkezett. A tö-

Az idén feltárt terület nagysága 298 m2• A korábbi redékeken okker-vörös-kék festésű motívumok látha-
évek viszonylatában kiváltképpen az idei szelvényeink- tók, a nagyobb darabok alapján elsősorban növényi or-
ben szembesültünk azzal, hogy az iszaptározó építése- namentikával díszítették a fenti szobát. Miután az ása-
kor egyes helyeken szinte teljes mértékben megsemmi- tási terület vízjárta felszín, a képes felületükkel felfele 
sítették a római kori kultúrréteget. Ennek következté- elhelyezkedő darabok erősen vízkövesek, ábrázolásuk 
ben a 38. szelvény D-i felében, és a 39. szelvényben csak alig vehető ki, ezzel szemben a lefele forduló töredé-
apró jelzésekbó1 tudunk visszakövetkeztetni az egykori kek élénk színükben őrződtek meg. Az ablakkáva szá-
objektumokra. A 38. szelvény D-i felében egy koponya- mos vörös festésű darabja is napvilágra került. A helyi-
tető és két késő római kisbronz egy megsemmisített sír- ség északi falánál az alapvakolat közel 20 cm magas-
ra (40. számú), a 39. szelvényben észlelt elszíneződések ságban a falon őrződött meg. 
pedig egy-egy kimarkolt gödör, illetve árok aljára utal- Eddigi kútjainktól É-ra egy újabbra találtunk rá, 
hatnak. de a kijelölt szelvényekbe ennek csupán egy kis cikke-

Kijelölt szelvényeink a már átvizsgált területtó1 rész- lye esett bele, bontását idő hiányában nem tudtuk be-
ben északabbra, a Duna irányába helyezkedtek el, eze- fejezni. 
ket azzal a céllal nyitottuk, hogy megvizsgáljuk, a tele- A korábbi évekhez hasonlóan a település közép csá-
pülésszerkezet jellegét, esetleges változását a Dunához szárkori időszakából az idei szezonban is számos kato-
közelebb eső részen is. A két nagy kiterjedésű, 90 m2 nai jellegű lelet (militaria) került elő: vaslándzsa, bronz 
nagyságú szelvényben mindössze két, egy szélesebb ansata-veret poncolt felirattal, katapultgolyók, cipőszö-
(ÉNy-DK-i irányú) ,  és egy keskenyebb (ÉK-DNy-i irá- gek és egyéb apró veretek. A mindennapi élet kellékei 
nyú) árkot találtunk, az utóbbi D-i felébe beleásva egy közül két hajtű érdemel említést, egyiküket bronzból, a 
késő római, melléklet nélküli sír is előkerült. Mindene- másikat ezüstbó1 készítették, ez utóbbi esztergált. 
setre a korábbi évek szelvényeiben jelentkező „réteg- A késő római temető az idei évadban 9 csontvázas 
gazdagsággal" itt nem találkoztunk. és két hamvasztásos sírral gazdagodott (1998-2003:40 

További szelvényeink a korábbiakhoz csatlakoztak csontvázas sír), továbbá feltártunk egy É-D- irányú jel-
és ezekben többnyire a már korábban feltárt objektu- képes sírt, amiben egy agyagbögre mellett 3 darab gyön-
maink folytatódását követhettük nyomon. Előkerült töb- gyöt találtunk (egy bronzgyöngyöt, egy dinnyehéj ala-
bek között az 1998. évi 6. kutatóárokban megfigyelt ÉK- kú gyöngyöt, valamint egy szemesgyöngyöt) . Ez a te-
DNy-i irányú árok további szakasza, amit két szelvényen metkezés nem tartozik a késő római temető sírjainak 
át 11 m hosszan követtünk, és feltártuk a 24. és 25. szel- sorába. 
vényekben előkerült épület Ny-i felét, továbbá az alatta A csontvázas sírok közül kettóoen gyermeket, to-
lévő rézkori gödröt. vábbi kettóoen nőket temettek el, a fennmaradó 5 sír 

Az 1998 óta folyamatosan végzett ásatások eredmé- felnőtt férfitemetkezés volt. Tájolásuk igazodik az eddi-
nyeként a római kori település több periódusát tudjuk gi sírokéhoz ÉNy-DK. Jellegüket tekintve koporsós és 
elkülöníteni. A legkorábbi palánkperiódus, az idén csak egyszerű földsírokkal egyaránt találkoztunk. A mellék-
szórványos leletanyag formájában fordult elő; egy Pó letekkel gazdagon kísért temetkezések mellett 3 eset-
vidéki barbotinos és néhány dél-galliai terra sigillata kép- ben melléklet nélküli sírokat tártunk fel. A mellékletek 
viselte a- település kialakulásának fázisát.-A:z-előkerülr,-- közül elsősorban a férfisírok kísérőleletei-emelkednek 
a szabályos településszerkezetet kirajzoló árkok több pe- ki: legionarius tőr, bronz hagymafejes fibula, kígyófejes 
riódushoz tartoznak, pontos keltezésük és relatív kro- karkötő, bronzgyűrű, vascsat, vas nyílhegy, kónikus 
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üvegpohár, számtalan érem (köztük Licinius érme), két 
női sírban kék és zöld üveggyöngyökbó1 álló nyaklán
cot találtunk, míg az egyik gyermeksírban az üveg
gyöngy nyaklánc mellett kígyófejes karkötőt, egy szür
ke Faltenbechert és két üvegedényt leltünk. A késő ró
mai időszak temetkezési rítusainak sokszínűségét mu
tatja a feltárt két hamvasztásos sír. A melléklet nélküli 
hamvasztásos maradványokat egy korábbi csontvázas 
sírra helyezték rá. A másikból ezzel szemben gazdag le
letanyag került elő: két szürke bögre, két szürke tányér, 
egy vasolló, valamint kettő darab bronzérem. 

A római kori katonafalu alatt több helyütt a rézkori 
település objektumaira találtunk rá, ezekbó1 a korábbi 
évekhez hasonlóan Furchenstich kerámia töredékei 
kerültek napvilágra. 

1 2 .  Alsónána,  Régi-fa luhely 
(Tolna megye) Á 

HORVÁTH FRIDERIKA 

A helyi hagyomány szerint itt állt a török hódoltságig a 
falu, egy 19. századi leírás pedig a környéken templom
romot említ. A mondottak ellenére a lelónelyen kb. 200 
m hosszan csak Árpád-kori település nyomait figyeltem 
meg. 

1 3 .  Alsóúj lak, kavicsbánya 
(Vas megye) U 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2003. április 2-án kavicskutatást megelőző helyszíni 
szemlét tartottunk. A terület nagy része szántott, boro
nált, homokos, löszös talaj, kisebb részén erdő terül el, 
valamint felhagyott bánya. 

A megjelölt terület déli végében, egy kisebb kiemel
kedésen, amely nyugat felé meredeken szakad le egy 
útátvágásba, igen kopott újkőkori cserepeket találtunk 
viszonylag nagy számban. Valószínűleg egy kisebb, a du
nántúli vonaldíszes kultúrához tartozó telep lehetett itt. 

A terület többi részén egyetlen helyen találtunk egy 
szórvány kerámiát, a kijelölt rész északnyugati felében, 
szintén egy kisebb kiemelkedésen. 

Munkatársak: Derdák Ferenc geodéta, Szilasi Attila 
Botond régésztechnikus. 

1 Li .  Apátfalva , Nagy út-dűlő 
(Csongrád megye) Ő, Ge 

FARKAS CSILLA 

A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad,-attól átlag -5-8-m-re,- majd Makót követően -attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran-

zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban a 2003. évi terepbejárás során 43 régészeti lelőhely 
került elő. A kutatás módszerének megfelelően vala
mennyi felszíni telepnyom. 

A MOL 36. sz. lelőhelyen őskori és népvándorlás 
kori (gepida) leletanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti tan
szék hallgatói. 

1 5 . Balassagyarmat, Bástya utca 1 2 .  
(Nógrád megye) Kú 

BENDE LÍVIA 

A lelőhely régészeti védelem alatt álló területnek szá
mít, mivel valószínűsíthető volt, hogy a középkori, ko
ra újkori városfal egy szakasza, illetve a város É-i része 
itt húzódott. A telken építkezést megelőző szondázó 
kutatást végeztünk 2003. október 13. és november 4. 
között. A telek hosszában jelöltük ki az 1 m széles ku
tatóárkot, hossza 22 m volt. A felső 50-90 cm-t mun
kagép szedte le. 

Az ásatás folyamán kiderült, hogy fó1eg a telek É-i, 
Ipoly felőli részén vastag újkori feltöltés rétegei vannak. 
Az eredeti felszín É felé lejtett, az Ipoly folyó felé, mely 
korábban a közelben folyt, a város É-i szélén. A kutató
árok középső részén, a Ny-i oldalon egy korábbi épület 
falsíkja jelentkezett a metszetfalon. Itt 10-20 éve pa
rasztház állt, de egy azt megelőző épület alapozása is 
kivehető volt alatta. A jelenlegi felszíntől számítva kb. 
70-140 cm mélységben tömör, szürke, apró faszenes tör
melékkel teli réteg jelentkezett, 17-18 . századi kerámiá
val. Valószínűleg ez a réteg összefüggésbe hozható a vá
ros és a várfal egykori pusztulásával, az azt követő te
reprendezéssel. E réteg alatt már újkori leletanyag nem 
volt, a továbbiakban fó1eg 16-18 . századra datálható ke
rámiatöredékek, vastárgyak, üvegtöredékek kerültek elő. 

A sárgás, homokos altalajt kb. 150-180 cm mély
ségben értük el. Három nagyobb objektumcsoportot le
hetett megfigyelni a kutatóárok területén, az említett 
planírozási réteg alatt. A 8. objektum az árok É-i végé
ben gödörkomplexumnak bizonyult. A középső szaka
szon a 10. és a 3/a objektum két párhuzamos, É-D-i irá
nyú ároknak látszik - talán itt húzódhatott az elpusz
tult egykori palánk/erődítés egy szakasza. A kutatóárok 
területén ezzel a jelenséggel összefüggésbe hozható cö
löplyukak, egyéb felmenő falra utaló nyomok nem vol
tak. A D-i szakaszon nagyméretű, réteges betöltésű ob
jektum volt, D-i szélén, és betöltésében is átégett pati
csos, szenes foltokkal. Sajnos a kutatóárok kis területe 
miatt nem megállapítható, hogy széles árok, vagy gö
dör lehetett-e. Leletanyag mindhárom objektumcsoport 
betöltésébó1 került elő. A 10. és 3/a árkokban igen ke
vés, míg a 4. objektumban nagyszámú 16-17. századi 
kerámia, kevés vastárgy volt. 

A keskeny kutatóárokban a nagy mélység, valamint 
a feltörő talajvíz miatt nem lehetett befejezni a régésze-
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ti objektumok teljes kibontását. De az kiderült, hogy a 
terület valószínűleg a város késő középkori, kora újkori 
területének É-i szélét jelenti. 

Konzulens: Majcher Tamás. 

16 .  Balatonboglár, Berekre-dűlő 
(Somogy megye) R, B,  Ró, Á 

FÜREDI ÁGNES 

A balatonboglári csomóponttól a Klapka utcához veze
tő, újonnan tervezett bekötőút építése előtti feltárások 
során az M7 /S-24.6. felület jelű leló'helyen kizárólag te
lepülési objektumok kerültek elő a Balaton-Lasinja
kultúra, a halomsíros kultúra, valamint a római és Ár
pád-korból (összesen 42 objektum). 

A Balaton-Lasinja-kultúra sekély gödrei minimális 
leletanyagot szolgáltattak. 

A halomsíros kultúra emléke jóval gazdagabb volt. 
Nemcsak a korszak, hanem az egész ásatás kiemelkedő 
leletegyüttese volt egy edénydepó. Több urna alakú 
edény és kónikus tál (melyek a nagy edényeket fedték) 
mellett bögréket és hordó alakú hombárt helyeztek el a 
viszonylag mély, szabálytalan gödörbe. Egy másik ha
sonló korú objektumból csaknem ép kiskorsó került elő. 

Az egész feltárás területét behálózta egy római kori 
árokrendszer. Felszíni foltjaik alapján több helyütt egy
mást metsző, de betöltésük alapján egységes, sekély ár
kokból 2-3. századra keltezhető kerámiatöredékek mel
lett téglatöredékek, állatcsontok, valamint nagyon sok vas
salak került elő. A valószínűleg vízlevezetésre szolgáló 
árkok mellett sikerült részben feltárni egy tárológödröt 
is, melynek felszínén vaseszköztöredéket találtunk. 

Az Árpád-kori település három mély tároló gödrét tár
tuk fel. A gödrök egymáshoz közel helyezkedtek el. Kevés 
leletanyagot tartalmaztak, elsősorban fazéktöredékeket. 

A települési objektumok a Lengyeltóti és Balaton
boglár közötti műút mellett kerültek elő, a Jamai-patak 
felé eső, mélyebb, mocsaras terület már nem volt alkal
mas a megtelepedésre. 

HONTI SZILVIA - SIKLÓSI ZSUZSANNA -
NÉMETH PÉTER GERGELY 

1 7. Balatonboglár, Berekre-dűlő 
(Somogy megye) Á 
A Berekre-dűlőn, a Csere-csárdához vezető úttól északra 
újabb sír került elő a kora középkori temető területén. 
1989-ben Bárdos Edith 15 sír leletmentését végezte. A 
most eló'került 16. sír K-Ny-i tájolású, háton fektetett, erő
sen bolygatott. Melléklete ezüstgyűrű és bronzgyűrű volt. 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

1 8. Balatonboglár, borkombinát 
(Somogy megye) R ,  B 
A Lengyeltótiból Balatonboglárra vezető út keleti olda
lán a kelet felé egyenletesen emelkedő domboldalon ta-

láfüató leló'hely (M7 /S-25 leló'hely) központi részét érinti 
a boglári csomópont. 2003-ban a 2002-ben megkezdett 
megelőző régészeti feltárást folytattuk. Az előző évi fel
táráshoz csatlakozva az északi részen a korábbi közleke
dő út nyomvonalán és a 2. (északi) felület környékén 
nyitottunk új szelvényt (3-4. felület) ,  valamint az 1. fe
lülettó1 délre a pótkisajátítás területén ( 6. felület) . A 
nagy földdepótól K-re is nyitottunk egy szondát (5. fe
lület). A földdepó elhordása után annak helyén is vé
geztünk egy kisebb leletmentést (7. felület) . 

Kevés számban a középső rézkori Balaton-Lasinja
kultúra kerek tárolóvermei is előkerültek. Az egyik ve
remből gazdag kerámiaanyaggal együtt egy kisméretű, 
egyedi formájú, csúcsos aljú pohár is előkerült. 

A korábbiakkal megegyezően túlnyomó többségben 
a késő bronzkori urnamezős kultúra objektumai kerül
tek elő, szabálytalan alakú munkagödrök mellett néhány 
tárolóvermet tártunk fel, gazdag kerámiaanyaggal, szá
mos bronztárggyal és csonteszközzel. Tokosbalta öntő
mintájának töredéke, bronzár csontnyéllel együtt, drót
fibulák, újfajta csüngő került elő többek között. A lelet
anyag továbbra is a kultúra idősebb szakaszának j elleg
zetességeit mutatja. 

A késő bronzkori telepet keletró1 és délró1 határoló 
két árok folytatását megtaláltuk. A kettő között mintegy 
150 méter üres terület van, így kapcsolatuk egymással 
nem bizonyítható. A nagyobb és mélyebb, délró1 hatá
roló árok folytatása dél felé túlnyúlt a feltárható felüle
ten. 

Az árkokon kívül nyugat és észak felé urnamezős 
objektumok nem kerültek elő. A feltárt terület északke
leti részén újabb késő bronzkori objektumcsoport jelzi, 
hogy a telep itt még tovább folytatódik (a csomóponton 
kívül) . A földdepó keleti oldalán nyitott szonda (5. felü
let) - mely összeér a déli, 6. felülettel - azt mutatja, 
hogy a telep ebben az irányban (elsősorban délkelet fe
lé sűrűsödve) is folytatódik. Ezen a részen - a mezőgaz
dasági művelés következtében - a telep erősen lepusz
tult, a gödröknek csak a legalja maradt meg. A 2002-
2003. évi feltárás eredményeként megtaláltuk az urna
mezős kultúra telepének északi és nyugati szélét, kelet 
felé a határát nem értük el, dél felé kiterjedése ismeret
len, itt a borkombinát épületei elpusztították a leló'hely 
folytatását. 

A 2003. március 24.-június 5. között feltárt 9200 
m2-es felületen 260 objektum került elő. 

HONTI SZILVIA - NÉMETH PÉTER GERGELY 

19 .  Balatonkeresztú r, Kis-erdei-dűlő 
(Somogy megye) B 
A leló'hely (M7 /S-36) a Balatonkeresztúrt Balatonújlak
kal összekötő 6707-es műúttól nyugatra húzódik, egy nyu
gati irányba enyhén emelkedő domboldalon, amelynek 
teljes hosszában előkerült kevés szórvány- kerámia alap
ján egy nagyobb kiterjedésű kora bronzkori telepet sej
tettünk az autópálya nyomvonalának ezen a szakaszán. 
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Az ásatásra a Somogy Megyei Múzeumok Igazgató
sága és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti ln -
tézete együttműködésének keretében 2003. július eleje 
és augusztus közepe között került sor, ez alatt az idő 
alatt 6500 m2 felületet kutattunk át. A munkálatokat a 
terület keleti oldalán, a műúthoz közeli részen, a domb 
aljában kezdtük meg. Ezen a részen mindössze egy új
kori lócsontvázon, valamint három, leletanyag nélküli, 
meghatározhatatlan korú beásáson kívül egyéb objek
tum nem került elő. Az első szakaszban megnyitott te
rületnek csak a nyugati végében észleltünk egy kora 
bronzkori leletanyagot tartalmazó gödröt. A terepbejá
rások és a gépi földmunkák során a domboldalon vi
szonylag nagy mennyiségben előkerülő leletanyag arra 
engedett következtetni, hogy a feltételezett lelőhelyet a 
domb tetején, illetve a keleti irányú lejtő felsó'bb részein 
kell keresnünk, ugyanis a természetes erózió és a szán
tóföldi művelés romboló tevékenysége lehordta a szór
vány leletanyagot a domb alsóbb részeire. Ezért az au
tópálya tengelyével párhuzamos keskeny sávban, 340 
m hosszan megnyitottuk a felületet a dombtetőig. 

Emberi megtelepedés nyomaira csak a lejtő közép
ső harmadában bukkantunk, kelet-nyugati irányban 
mintegy ötven méter széles szakaszon. A nyomvonal 
északi széle mentén, két nagyobb csoportban, több egy
mást vágó sekély objektumot észleltünk, amelyekből a 
kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci-kultúra kerámia-tö
redékei kerültek elő. A gödörcsoportok között elszór
tan több beásást is kibontottunk, amelyek közül néhány
ban a kora bronzkor késó'bbi fázisához tartozó kisapos
tagi kultúra leletanyagát találtuk meg. Néhány alkalmi 
tűzrakóhely kivételével kizárólag tároló- és hulladékgöd
röket tártunk fel, gazdasági funkciójú illetve lakóobjek
tumokat nem észleltünk. 

A domb tetején mindössze egyetlen, ember alkotta 
objektumot észleltünk, ebből egy második világhábo
rús kézigránát került elő, amelynek szakszerű megsem
misítése megtörtént. Ezen a részen régészeti objektu
mokat nem találtunk, minden jel szerint a bronzkori 
telep súlypontja a nyomvonalon kívülre, északnyugati 
irányba esik, igazolva az előzetes terepbejárás megfigye
léseit. 

20 .  Balatonkeresztúr, Réti-dűlő 
(Somogy megye) R, 8, LT, Á, Kö 

SERLEG! GÁBOR 

Balatonkeresztúr déli határában, a Balatonújlakra ve
zető műút bal oldalán, a korábbi tsz-major szomszédsá
gában található a lelőhely (M7 /S-35), ahol az M7 autó
pálya tervezett nyomvonala és pihenője által érintett 
felületbó1 2003 novemberéig 22 800 m2-t tártunk fel. A 
tervezett nyomvonal és pihenő megközelító1eg kelet
nyugati irányban középen vágja át az előzetesen feltér
képezett lelónelyet. A megelőző feltárásokat 2003-ápri
lisában kezdtük meg a Somogy Megyei Múzeumok Igaz
gatósága és az MTA Régészeti Intézete közti együttmű-

ködés keretében. A Réti-dűlő régészeti kutatásra kerü
lő része egy viszonylag sík terület, amelynek nyugati 
határát a 6707. számú műút jelenti, keleti szélét egy 
lápos, mocsaras rész, a Nagyberek határolja. A nyugati, 
műúthoz közelebb eső részen jelenleg is nagyüzemi me
zőgazdasági művelés folyik, amely nagyban befolyásol
ta a domborzati viszonyokat, míg a keleti, a berek part
jához közeli területen legelő terült el, amely viszont egy 
enyhe emelkedő után a mocsaras nádas felé hirtelen 
lejteni kezd. 

Legkorábban a középső rézkor folyamán a Balaton
Lasinja-kultúra és szórványosan a Furchenstich-kultúra 
népessége telepedett meg ezen a területen. Felületünk 
nyugati felén a bolerázi csoport leletei is eló'kerültek, 
azonban a késő rézkori település valójában a Nagybe
rekhez közeli legelő területén húzódhatott. Az élelem
tároló- és hulladékgödrökbó1 előkerült gazdag leletanyag 
mellett feltártunk egy tömegsírt is, amely nyolc zsugo
rított emberi csontvázat tartalmazott. 

A kora bronzkori megtelepedés már sokkal inten
zívebbnek mondható, a Somogyvár-Vinkovci-kultúra 
gödrei a mezőgazdasági művelés alá vont területen el
szórtan szinte mindenhol előfordulnak, a kisapostagi 
kultúra és a középső bronzkori mészbetétes kerámia 
kultúrájának telepjelenségei pedig már összefüggó'bb 
csoportokat alkotnak. Feltehetően a kora bronzkor má
sodik feléhez köthető az ezen a területen feltárt 11 sír
ból álló csontvázas rítusú temető, amelyben a halot
tak enyhén zsugorítva, oldalukra fordítva, kissé behaj
lított lábakkal feküdtek, kezüket legtöbbször arcuk elé 
helyezték. 

A leletek tanúsága szerint a bronzkor után a késő 
vaskor folyamán települt be ismét a terület. A La Tene 
D korú telep a lelőhely egyik legnagyobb településrész
lete házakkal, kemencékkel, tároló- és hulladékgödrök
kel, kutakkal. A késő kelta település nyugati széle a fel
tárt terület közepén található. Keleti határát a mocsa
ras, nádas berek képezi, de elképzelhető, hogy a telep a 
berek területén is folytatódik. Eddig hét földbe mélyített 
házat tártunk fel. Az épületek általában lekerekített sar
kú téglalap alakúak, méretük a 2,5-3x4 és 3,5-4x5 m kö
zött változik. A házak közötti térségen nagy számban 
tártunk fel tároló- és hulladékgödröket és néhány kerá
miaalapozás nélküli kemencét. 

Felületünk nyugati felén egy késő Árpád-kori, 12-
13. századból származó falu maradványait találtuk. A 
több korszakot magába foglaló leló'helyen az Árpád-ko
ri jelenségek már a korábbi korszakok szintjénél maga
sabban jelentkeztek. Sajnos, a nyomvonal e kutatott sza
kaszán a mezőgazdasági művelés több Árpád-kori te
lepjelenséget megbolygatott, de a felület nyugati és kö
zépső, szélesebb sávjában több kerámia-alapozású ke
mencét, vermet, kutat és egy 2,5x4 m kis földbe mélyí
tett házat tártunk fel. 
- A mezőgazdasági művelés alatt {illó terület észak

keleti sarkában megtaláltuk a korábbi terepbejárások 
által jelzett középkori (13-15. sz.) település első nyo-
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mait, amelyet kutak, vermek, cölöpszerkezetű épüle
tek és félig földbe mélyített gazdasági épületek ma
radványai j eleztek. A feltárások tisztázták, hogy a falu 
valójában kelet felé, a legelő területén folytatódik, ahol 
igen intenzív telepjelenségeket figyeltünk meg. Az ed
dig feltárt keskeny sávban legalább öt cölöpszerkeze
tes, belsőosztatú ház oszlophelyeit találtuk meg, ame
lyek közül néhányat paticsomladék fedett. Az épüle
tek mellett vermek, gödrök, félig földbe mélyített 
kemencék, és a telep bolygatatlan kultúrrétegéből elő
kerülő gazdag leletanyag jellemezte a 13-15. századi 
megtelepedést. 

A Nagyberek széléhez közel, feltárási területünk ha
tárán három, egymáshoz közel eltemetett, azonos tájo
lású, mellékletek nélküli zsugorított csontvázat talál
tunk, amelyek keltezése, a mellékletek hiánya és a kör
nyező objektumok leletszűkössége miatt, egyelőre bi
zonytalan. 

2 1 .  Balatonle l le ,  Országúti-dűlő 
(Somogy megye) R 

FÁBIÁN SZILVIA 

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának irányí
tása alatt 2002-ben feltárt lelónelyhez (M7 /S-16) tarto
zó újabb régészeti objektumokat tártunk fel 2003. má
jus 27. és június 5. között. Ezen a területen, az épülő M7 
autópálya 139,950 km és  139,975 km közti szakaszán, 
összesen 545 m2 területen végeztünk régészeti feltárást. 

Ennek során a felszínen megfigyelt gödörkomple
xumokon kívül csupán néhány kisebb gödör került elő, 
melyek a nagyméretű gödörkomplexum körül helyez
kedtek el. Körülöttük minden irányban néhány méte
res leletmentes sávot észleltünk, ezért további felüle
tek nyitása nem volt indokolt. A feltárt területen egy 
méhkas alakú tárológödrön és a nagyméretű gödör
komplexumon kívül csupán néhány kisebb gödör illet
ve gödöralj került elő. Ennek oka minden bizonnyal az, 
hogy a feltárt terület egy olyan dombtetőn található, 
melyet korábban már az erózió és az újkori szó1őműve
lés is erősen pusztított. 

A régészeti objektumok mindegyike a középső réz
kor végére keltezhető. A leletanyag kiemelkedő jelentő
ségét az adja, hogy benne keverednek a Balaton-Lasinja
kultúra, a Furchenstich kerámia kultúrája és a Proto
Boleráz horizont elemei, ahol a két utóbbi dominál. A 
lelónely különösen gazdag volt leletanyagban, melybó1 
érdemes kiemelni a számos csonteszközt, orsógombot, 
kőeszközöket - elsősorban egy miniatűr, csiszolt kővé
sőt - és egy agyagpecsétlőt. 

Valószínűleg ezen a területen a korábban feltárt le
lónely K-i széléhez értünk, de a folyamatos útépítési 
munkálatok miatt erre nincsen egyértelmű bizonyíték. 
É-i és D-i irányban a lelónely folytatódik a nyomvonal 
határain kívül is. A 2002. évi feltárt terület K-i határa és 
az idei felület között a felszínen nem találtunk régésze
ti jelenségekre utaló nyomot, ám minden bizonnyal a 

két feltárási terület között is folyamatos volt a rézkori 
megtelepedés. 

HONTI SZILVIA - SIKLÓSI ZSUZSANNA 

2 2 .  Balatonlel le ,  Római  út  
(Somogy megye) N ,  Kö 
A Szó1őskislakról Balatonlellére haladó ún. Római út 
nyugati szélébe ásott szennyvízcsatorna árkának régé
szeti felügyelete során, 2003. június 4-én a helység kút
jával egy vonalban az árok metszetében vastagon átégett 
padlómaradványokat figyeltünk meg. A jelenség feltá
rását június 16-25. között végeztük el, melynek során 
mintegy 4x5 m területet kutattunk át, másfél méter 
mélységben. 

Az újkori és középkori útrétegek alatt a vörösesbar
na, homokos erdei talajba ásva, az út mai felszíne alatt 
120-140 cm mélységben bontottuk ki egy kora népván
dorlás kori ház betöltését és szerkezeti elemeit. Észak
nyugati sarkát az útárok, délkeleti részét a szennyvíz
csatorna árka vágta át. A mintegy 25 cm mélyen a föld
be ásott ház tájolása a fő égtájakhoz igazodik. Az alap
gödör formája szabályos téglalap, mintegy 4,6x3,3 m 
alapterülettel. Sarkaiban 25-35 cm átmérőjű cölöplyu
kak, amelyek mélysége a külső szinttó1 mérve eléri az 1 
méteres mélységet is. A falak vonalában mind a négy 
oldalon 1 -1 cölöplyuk. Az alapgödör alját vastagon, he
lyenként a 10 cm-t is meghaladó, átégett padló fedi. A 
ház padlóján nagy mennyiségű agyagnehezék terült szét 
(felszedésük közben 88 nehezéket határoztunk meg) , 
többségük az északi részen található. 

A feltárt épület szerkezete és jellege teljesen meg
egyezik a 2002-ben a Felső-gamászi dűlőben (M7 S-16) 
feltárt két épületével, melyeket korhatározó leletanya
guk a 6. sz. második harmadára keltez és az itt élt lango
bardokkal hoz kapcsolatba. Az idei ásatás j elentősége a 
ház külső járószintjének megtalálásában és a korszak új 
kerámiajegyeinek felismerésében rejlik. Az újabb épü
let elhelyezkedése megerősített korábbi sejtésünkben: 
a Forró-árokkal párhuzamosan, kb. ettó1 nyugatra 80-
100 m távolságban egy nagyobb kora népvándorlás ko
ri település húzódik. 

2 3 .  Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő 
(Somogy megye) U 

SÓFALVI ANDRÁS 

A részletes tanulmányt lásd a 17. oldalon! 

2 Li .  Balatonszemes, Egyenes-dűlő 
(Somogy megye) U,  R,  B,  LT. Ró 

ÜROSS KRISZTIÁN 

A lelónely (M7 /S-19) Balatonszemestó1 nyugatra, a leen
dő M7 autópálya nyomvonalán létesítendő csomópon
tot a mostani 7-es országúttal összekötő ÉNy-DK irá
nyú új út nyomvonalában helyezkedik el. A régészeti-
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leg érintett és feltárt 23 OOO m2 területet délen a cso
mópont, északon mocsaras, lápos terület határolja. 

A 2003. évi ásatás megkezdésére a nyomvonalban 
folyó építési munkálatokkal egy időben került sor, vala
mint párhuzamosan végezték a csomópont északi le-, 
és felhajtó sávjainak építés közbeni feltárását. 

A terület keleti szélén a munkálatok megkezdése 
után röviddel megfigyelhető volt, hogy a területen két 
régészeti korszak jelentkezik dominánsan. Az északnyu
gati, mocsárhoz közel eső részen a középen húzódó fa
sorig, egy késő bronzkori telep és egy római kori benn
szülött település objektumai kerültek elő. A terület ke
leti oldalán déli irányba haladva, fokozatosan megszűn
tek a római korra keltezhető objektumok, a felület tel
jes megnyitása után azonban más régészeti kultúrák ob
jektumait is észleltük, bár jóval szerényebb számban. 

A lelőhelyen mindössze két beásásból került elő a 
legkorábbra keltezhető régészeti emlékanyag, a dunán
túli vonaldíszes kultúra néhány edénytöredéke. Ezek a 
gödrök a felület délkeleti végében, a csomópont északi 
szélén húzódtak. Az ettó1 nyugati irányban lévő felhaj
tósávokban folytatott feltárások során több, erre a kor
szakra keltezhető beásás is előfordult. 

Néhány esetben a felületen elszórtan előfordultak 
a késő rézkori boleráz-badeni kultúra telepéhez tartozó 
gödrök is. Egyik beásásban egy nagyméretű tárolóedény 
alsó részét bontottuk ki, a hombár alatt több rétegben 
számos összetört edényt tártunk fel. 

A bronzkori kultúrák legkorábbi képviselőjeként a 
kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci-kultúra három göd
rét kell megemlítenünk. A bekötőút nyomvonalának tel
jes területén nagy számban bontottuk ki a késő bronzkori 
halomsíros kultúra legkorábbi szakaszára jellemző lelet
anyagot tartalmazó beásásokat. Az egyik gödörben nagy 
mennyiségű kerámiatöredék, valamint ép edény mellett 
a beásás falához szorítva egy csecsemő zsugorított csont
vázát is megtaláltuk. A kerámián kívül szép számban ta
láltunk megmunkált kőeszközöket és jelentős mennyisé
gű őrlőkőtöredéket. Az egyik gödörben egy vastag, 
kalcinát növényi magvakból álló réteget is feltártunk. A 
késő bronzkori objektumok között néhány esetben az ur
namezős kultúra jellegzetes leletanyaga került elő. 

A terület legösszetettebb objektumcsoportja már a 
késő vaskorhoz és a római korhoz köthető. Az objektu
mokból előkerült leletanyag mellett kirajzolódik egy ró
mai kori bennszülött telep szerkezetének egy része. A 
nyomvonalat a terület középső harmadában egy meg
közelító1eg észak-déli irányú árok szeli át, mintegy száz
hatvan méter hosszan, amelynek jelentősége abban rej
lik, hogy ettó1 keletre csupán egyetlen olyan gödröt tár
tunk fel, amelybó1 a kelta, illetve római korra keltezhe
tő leletanyag került elő. Ezzel szemben az ároktól nyu
gatra egy falusias jellegű település számos különböző 
típusú objektumát figyeltük meg, a korszak jellegzetes 
leletanyagával. Ezért az észak-déli irányú árkot, min
denképpen a telep kerítőárkaként kell értelmeznünk. 
Csekély méretei miatt védelmi funkciót aligha láthatott 

el, azonban markánsan jelzi az árkon belüli terület zárt
ságát. 

Az ároktól nyugatra, a terület északnyugati és kö
zépső részein tizenegy félig földbe mélyített házat tár
tunk fel, amelyek az árok irányával megegyezően, há
rom párhuzamos észak-déli irányú vonalon helyezked
nek el. Különösen figyelemre méltó az a félig földbe 
mélyített ház, amelynek betöltésében markánsan jelent
kezett a lakóobjektum föld feletti szerkezetét jelző, be
dőlt, paticsos omladék. A házak közötti térségen nagy 
számban tártunk fel tároló- és hulladékgödröket, vala
mint egy téglalap alakú, gazdasági jellegű építményt és 
egy kutat is, amelyben csak a betöltésben észlelt elkor
hadt deszkadarabok utaltak a kútszerkezet hajdani meg
létére. A kút alját, amely erősen iszapos volt, nagymé
retű kövekkel rakták ki. A telep ezen részeinek objektu
maiból jellegzetes kelta edények római kerámiával ke
veredve kerültek elő, amely azt bizonyítja, hogy a késő 
vaskor anyagi kultúrája - az előkerült terra sigillata és 
egyéb, jól keltezhető római kori kerámiatípusok tanú
sága alapján - egészen a Kr. u. 2-3. század fordulójáig 
jelen volt a telep életében. 

A terület déli részén több gazdasági jellegű objek
tumot tártunk fel. Előkerült egy nagyjából négyzet ala
kú, nyolc nagyobb cölöplyuk által alkotott cölöpszerke
zetes építmény, amelynek keleti oldalához három kisebb 
cölöplyuk csatlakozott. Gazdasági jellegű teleprészre utal 
az itt előkerült négy kemence is, amelyek közül egy fa
zekaskemencének megmaradt hamusgödörhöz csatla
kozó szája, valamint az altalaj szintje alatt néhány cen
timéterrel az agyagból készült, átlyuggatott rostély is. 
Betöltéséből nagy mennyiségű római kori kerámia ke
rült elő. Kevésbé jó állapotban maradt meg egy másik 
kemence, amelynek betöltésében a fentebb leírt edény
égető kemence rostélyához hasonló agyagtömböket ta
láltunk. A másik két kemence esetében rostélymarad
ványokat nem észleltünk, jól megfigyelhető volt viszont 
tapasztott sütőfelületük, amelyek közül csak egy eset
ben figyelhettünk meg kerámiaalapozást. 

A telephatároló árok és a településhez köthető ob
jektumok jól megfigyelhetőek voltak a le- és felhajtóágak 
ásatásai során is, valamint a település számos objektuma 
került elő a csomópont korábbi feltárása során, amelybó1 
arra következtethetünk, hogy egy nagy kiterjedésű, a ké
ső vaskortól a Kr. u. 2-3. századig folyamatosan lakott 
település maradványaira bukkantunk. A telep késóbbi sor
sáról nincsenek információink, a három ásatás területé
ró1 nem ismerünk olyan leletanyagot, amely áthidalná a 
Kr. u. 2-3. század fordulója és a csomópont területén elő
került Kr. u. 5. századi sírok közötti hiátust. 

2 5 .  Balatonszemes, Rádpuszta 
(Somogy megye) 

SERLEG! GÁBOR 

2003. december 1-jén elvégeztük a Baltonszemeshez tar
tozó Rádpusztán álló középkori templomrom digitális, 
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térinformatikai felmérését. A kutatás célja a Balaton
szárszó határában tervezett pihenónelyen bemutatásra 
kerülő, korábban feltárt középkori templom elméleti re
konstrukcióját támogató, tervezést segítő adatok, illet
ve párhuzamok gyűjtése volt. 

Munkatársak: Kandra Lajos, Virágos Gábor. 

26. Balatonszentgyörgy, Besenyő 
(Somogy megye) Kö 

BELÉNYESY KÁROLY 

2003. augusztus 4-29. között feltárásokat végeztünk a 
balatonszentgyörgyi temetőtó1 É-ra elterülő szántóföl
dön, ahol a középkori Besenyő falu maradványait ku
tattuk. A feltárás során beigazolódni látszanak László 
István helytörténész kutatásai, aki az oklevelek alapján 
Besenyő települést ide lokalizálta. 

A területen 3 szelvényt nyitottunk, a K-Ny-i irá
nyú I.  szelvény 25x5 m-es volt, majd ennek folytatásá
ban 30 m hosszan nyitottuk a II. szelvényt. Erre merő
legesen É-D-i irányú volt a 35x10 m-es III. szelvényünk. 
A három szelvényben összesen 67 objektumot tártunk 
fel. Az ásatás során hulladékgödröket, többszörösen 
megújított kemenceplatnikat, vermeket, illetve egy víz
elvezető árkot azonosíthattunk. Egy 5 darabból álló ke
mencecsoport. a feltárt terület K-i részébó1 került elő, 
oly sűrűségben, ami vélhetően valamiféle gazdasági te
vékenység meglétére utal. A kemencék egyidejű hasz
nálata a 13. századra datálható, a tapasztásból előkerült 
kerámiaanyag is ezt támasztotta alá. A dombtetőn csak 
elszántott állapotban maradtak fenn a kemenceplatnik 
(3 darab), ennek alapján nem eldönthető, hogy házhoz 
tartoztak, vagy külső kemenceként épültek. 

Az ásatás leletanyagában a kerámia és állatcsont do
minál. A kerámiaanyag igen változatos, a 13-16. száza
di spektrumot felöleli: fazekak, bográcstöredékek, kan
csók, fedők, csészék egyaránt előfordulnak. Az állatcson
tok - kecske, szarvasmarha, sertés, ló - hulladék gya
nánt kerültek a gödrökbe, valamint egy ép kutyacsont
vázra is bukkantunk. Számos vastárgyat, patkószögeket, 
vaskéseket, vasláncot és egy ép sarkantyút is találtunk. 
Különlegességnek számít egy bronz fülbevaló, valamint 
egy bronzgomb. 

2 7. Balástya határa 
(Csongrád megye) Ő, Kö 

M. ARADI CSILLA 

2003-ban az M5 autópálya Csongrád megyei szakasza 
nyomvonalán több lelónelyen végeztünk előzetes feltá
rást. 

7/52 lelónely (MS 1 7. lh.): 2003. július 21. és augusz
tus 9. között folytattuk a megelőző feltárást 4200 m2-
en. Az öt őskori településrészlet, egyenként 85-140 m2 
alapterületű, sekély objektummal, kevés, jellegtelen ke
rámiával és állatcsonttal, a nyomvonalban és a hozzá 
kapcsolódó erdősáv területén feküdt. Előzménye dr. Bé-

res Mária ásatása volt 1999-ben, aki hét újkori és me
zolit(?) objektumot talált a nyomvonalba húzott két ku
tatóárokban. A lelőhely feltárásának folytatása nem in
dokolt. 

7/19 lelónely (MS 15. lh.) : 2003. augusztus 11 .  és 22. 
között végeztük el 3216 m2-nyi terület kutatásást. A kö
zépkori település szélét dokumentáltuk 16, a nyomvo
nalba eső objektummal (többségében árkok és egy ház) .  
É felől csatlakozik a dr. Béres Mária által 1998-ban fel
tárt nyomvonalszakaszhoz. É felé a lelónely a nyomvo
nalban nem folytatódik tovább. 

7/7 lelónely (MS 12. lh.): 2003. augusztus 25. és 29. 
között folytattunk megelőző feltárást 2959 m2-en. A ki
tűzött terület két részbó1 áll: a dr. Béres Mária által 1998-
ban feltárt nyomvonalszakaszhoz É-ról csatlakozó ki
sebb, és a D-ró1 csatlakozó nagyobb területbó1. A D-i 
részen nyitott felületen mindössze egy kopolyakút ke
rült elő, a nyomvonal K-i szélén, a földrajzilag markán
sabb területen lehumuszolt felület negatívnak bizonyult. 

A lelőhely a nyomvonalban semmilyen irányban 
nem folytatódik. 

28.  Baracs, Annamatia 
(Fejér megye) Ró 

BENDE LÍVIA - LőRINCZY GÁBOR 

2003. július 5-18. között végeztük a baracsi római kato
nai tábor (Annamatia) feltárásának 5. ásatási kampá
nyát a PPKE BTK és az Intercisa Múzeum közös mun
kájának keretében. Az idei ásatás során a tábor ÉNy-i 
saroktornyának a kutatását kezdtük meg. A kéthetes ása
tás alatt 3 árok (kettő 12x11 m és egy 3x1 m-es) és egy 
szelvény megnyitására volt idő. Feltártuk az 1 m széles 
kanyarodó táborfalat, amelyet végig kiszedtek vagy erő
sen vissza bontottak. A táborfal belső föld töltésének szer
kezetét is tanulmányozhattuk a VII. szelvényben. Még 
fontosabb, hogy beló1e keltező értékű leletek ( denarius, 
T. S.) is kerültek elő, amelyek a kőtábor építési idejét 
keltezik (Kr. u. 2. század közepe) .  Ezzel ellentétben a 
beugró trapéz alakú torony 70 cm széles falai 1 ,6  m ma
gasságig maradtak meg. A torony teljes D-i felét feltár
tuk, a D-i bekötőfal hosszúsága 4,1 m. Falai egykorúak a 
táborfallal. Figyelemre méltó, hogy a toronyfalak a tá
borfalhoz képest jóval mélyebbre (40 cm-rel) alapozot
tak. A toronybelsó'ben két meszes padlószintet és egy 
vastag égési réteget figyeltünk meg. A falakat a késő 
római korban visszabontották, felette kavicsos döngölt 
járószint maradványait lehetett helyenként megfigyel
ni. A DNy-i sarokhoz hasonlóan az 1. palánktábor azo
nos méretű, V-keresztmetszetű árkát a táborfal és hátsó 
toronyfal közötti szakaszon tártuk fel. A palánktábor 
erődfalához tartozó négyszögletes pillér lyuka is eló"ke
rült. Ugyancsak megtaláltuk a késő római legyező alakú 
torony 1,8 m széles kimenő falának az indulását, illetve 
átvágtuk az-azokar összekötő' külsű, íves-fa-I--egy- szaka-:c 
szát is. A falak alapozása maradt meg, 7 felmenő kősor
ral 80 cm magasságig. Az ívesen kanyarodó falat a ket-
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tős, V-keresztmetszetű fossák közül a külsőre alapozták. 
Az első fossa táborfaltól való távolsága 2 m, kiszerkesz
tett szélessége 7 m. A késő római torony érdekessége, 
hogy a délnyugatival szemben a bekötő falakat nem a 
beugró torony falaihoz igazították, hanem az Ács, vas
pusztaiéhoz hasonló módon kicsivel délebbre. A legye
ző alakú toronynak a legnagyobb hosszúsága 12 m le
hetett, belső padlószintje nem maradt meg, a rézsű 
miatt azokat teljesen elszántották. Ezt az a tény is bizo
nyítja, hogy az ásatás során rendkívül kevés téglabé
lyeget és tetőtéglát találtunk. A VII. szelvényben a le
gyező alakú toronyfal kiszedésében nagy valószínűség
gel egy szétdúlt éremkincslelethez tartozó 107 darabos 
aes-lelet került elő. A veretek átégtek, Valentinianus, 
Valens és Gratianus verette őket. A toronyfalhoz tarto
zó omladékos rétegben másodlagosan felhasznált fara
gott építési tagozatot találtunk. A pusztuló löszfalnál a 
visszatöltött külső fossában 30 cm hosszú, ép vaslán
dzsát találtunk. 

Konzulens: Újlaki Pongrácz Zsuzsa. 
KovÁcs PÉTER 

29.  Baté, Ha lastó 
(Somogy megye) Ő, U ,  R, B, Kö 
2003 őszén beruházást megelőző terepbejárást végez
tünk a területen. 

1. számú lelónely: Az 1. sz. halastó K-i oldalában, az É
i felében, a villanyoszlopsortól D-re, kb. 100-150 m kö
zött, a gát és a patakmeder között, gazos álló kukoricás
ban, rossz megfigyelési körülmények között kevés ős
kori kerámiatöredéket gyűjtöttünk. 

2. számú lelónely: Az 1. sz. lelónelytó1 ÉK-re egy erő
teljesen kimagasló domb, amelynek a Ny-i oldalát és te
tejét jártuk be (a domb É-D-i irányú). A patakmedertől 
K-re, kb. 50 m-re, a hidroglóbusz vonalától D-re, a domb 
tetején kb. 100 m-es átmérőjű, nagyobb kiterjedésű le
lónely figyelhető meg. Sok kerámiát (őskor, középkor) 
és a tetőn téglatöredékeket, fémsalakokat gyűjtöttünk. 
Leletanyag: patics, magkövek, pengetöredék, kevés 
neolit (lengyel?) rézkori (pécel-badeni), bronzkori (füg
gőleges bekarcolt vonalköteg) , középkori kerámiatöre
dék. 

3. számú lelónely: A domb Ny-i lábánál, a pataktól 
K-re húzódó dűlőút K-i oldalán, az út kanyarulatában, 
É-D-i irányban húzódik a lelónely, a villanyoszlopsortól 
kb. 100 m-re, É-ra. Leletanyag: lekopott őskori, kevés 
középkori töredék, sok csonttöredék. 

4. számú lelónely: A dűlőút mentén, lapos dombhát 
aljában, hosszan elnyúlva (kb. 50 m hosszan), a dűlőút 
újabb kanyarulatában lepusztult állapotú középkori, ős
kori kerámiát, pengét gyűjtöttünk. 

5. számú lelónely: Egy É-D-i lapos dombtető Ny-i 
szélén, a halastótól K-re, a dűlőúttól Ny-ra, a következő 
villanyoszlopsortól-D-re, 50 m-re kevés-neolit(?), leko
pott őskori (rézkor, bronzkor), kevés középkori kerámiát 
gyűjtöttünk. 
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6. számú lelónely: Fonó külterületében a Halastó É-i 
végétó1 K-re, a Kiserdő vonalában, kissé gazos kukori
cásban kevés őskori kerámiát, téglatöredéket, paticsot 
találtunk (neolit?, rézkor?) . 

BÁRDOS EDITH - M.  ARADI CSILLA 

30.  Bácsalmás, Óalmás, homokbánya 
(Bács-Kiskun megye) Sza, Á, Kú 
2003-ban is a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
által adott és helyi támogatással folyt a rác temető fel
tárása (421-483. sírok, köztük egy szarmata) . Megtalál
tuk a temető É-i, ÉNy-i és DDNy-i szélét. Az ÉNyNy-i 
részen már csak néhány sír lehet a földben, a viszony
lag sűrű betemetettségű Ny-i domblejtőn azonban to
vábbi sírok várhatók. 

A sírok feltárását továbbra is metszetbontással kezd
tük. Ennek eredményeképp nemcsak a túlnyomórészt 
padkás sírformát és a halottak általában csúcsos takará
sát figyeltük meg, hanem a gödörbe roskadt felszíni 
konstrukció nyomait is. Egy gyermek- és egy felnőttsír 
padmalyos volt; ahhoz a csoporthoz tartoztak, ahonnan 
tavaly három padmalyos temetkezés került elő. A ko
porsós sírok száma mindössze kettő. 

A leletanyag a temető korának és jellegének megfe
lelően elsősorban kisgömbös tűkbó1, fülesgombokból, 
vas párizsikapcsokból, gyöngyökből állt, a leletek szá
ma a tavalyihoz képest kevesebb. Az egyik sírban 1 cm 
széles, bronzszálas paszomány díszítette az elhunyt nő 
ruhájának nyakrészét. A sírok túlnyomó része mellék
let nélküli volt. 

Feltártuk a temetőt használata bizonyos szakaszá
ban kerítő árok két újabb szakaszát is. 

A domb egykor meredek É-i és D-i lejtőjén sírok 
már nem voltak, itt kisebb-nagyobb méretű szarmata 
és Árpád-kori gödrök kerültek elő, viszonylag kevés ke
rámia- és állatcsontlelettel. 

Munkatárs: Sultis László restaurátor (Baja, Türr Ist
ván Múzeum). 

WrcKER ERIKA 

3 1 .  Bátonyterenye, Kisterenye, Bogár-föld 
(Nógrád megye) R 
A 21-es út Salgótarján, Ipari Park és Kisterenye közötti 
szakaszának szélesítése és az ehhez kapcsolódó mun
kák által érintett nyomvonalon végeztünk megelőző ku
tatást. 

A Tarján-patak völgyének nyugati dombsorának egy 
mocsaras területre benyúló kis platóján, a 21-es út épí
téséhez kapcsolódó talajmunkák során késő rézkori ke
rámiatöredékek kerültek elő. A lelónely kutatására elő
ször árkokat nyitottunk. Már ekkor kiderült, hogy ko
rábban a kisterenyei víztározó létesítésekor anyagnye
rő helyként használták a területet, s a lelónely egy je
lentős részét elhordták. Ezek után a még érintetlennek 
tűnő részen egy nagyobb felületet nyitottunk. Itt a szel-
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vény teljes hosszában követhető volt egy vékony kavi
csos réteg, amely alatt több helyen megfigyelhető volt 
beásás nélküli leletkoncentráció. E réteg eltávolítása 
után három, a leletanyag alapján a bádeni kultúrához 
sorolható sekély gödröt sikerült feltárnunk. A lelőhely 
feltehetően az út nyugati oldalán, a domb magasabb ré
szén is folytatódik. 

Munkatárs: Simon Gall. 
A leletanyag a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum

ba került. 

32 .  Becsehely, Alsóerdő-dűlő 
(Zala megye) U, R,  Á 

TANKÓ KÁROLY 

Régészeti szakfelügyelet során egy újabb leló11elyet ész
leltünk az M7-es út 222+550 km és 222+750 km közötti 
szakaszán, a Borsfa-patak partján, egy alacsonyabb lan
kán (hrsz. 073) . A leletmentést 2003. május 27. és június 
17. között végeztük el. Az átvizsgált mintegy 7700 m2-nyi 
területen 59 objektumot tártunk fel. 

A lelónelyen három korszak emlékanyaga jelentke
zett: zömében a középső neolitikus DVK keszthelyi cso
portjához, valamint a rézkori Balaton-Lasinja kultúrá
hoz sorolhatók a leletek. Egyetlen gödör, a 17. objektum 
sorolható csupán az Árpád-korhoz, valamint az 1. és a 
3-4. sz. objektumból is kerültek elő Árpád-kori kerá
miatöredékek. 

A dunántúli vonaldíszes kultúra keszthelyi csoport
jának idejére datálhatók a lelőhely Ny-i, patakhoz kö
zelebb eső részén feltárt gödrök, valamint egy hosz
szúház cölöpsorainak a nyoma és a ház DNy-i oldala 
mellet fekvő gödör. Feltehetőleg egy másik, ugyancsak 
DVK hosszúház cölöplyukai is előkerültek. Érdemes 
külön is kiemelni az 5. objektumból napvilágra került, 
szerpentinébó1 készült, csiszolt, kettőskónikus kó'bu
zogány-töredéket, amely szintén a DVK kultúrához köt
hető. 

A Balaton-Lasinja-kultúra leletei kerültek elő a le
lőhely legnagyobb és legintenzívebb objektumából, 
a 16. számú gödörkomplexumból. Ebben a kerámia
töredékeken kívül jelentős számú csiszolt és pattin
tott kőeszköz, pattinték/szilánk és magkő, valamint 
kanáltöredékek voltak. Kevés állatcsontot is tartalma
zott ez az objektum, de ezeket a talaj roncsoló hatása 
miatt csak rossz állapotban, erősen töredékesen sike
rült kiemelnünk. A gödör komplexum középső részén 
egy nagyobb paticsos felületet is sikerült megfigyel
nünk. 

Ez a lelőhely a szakirodalomból ismert Becsehely I .  
é s  Becsehely II. (Becsehely, Homokos-dűlő) lelónelyek 
között fekszik. Itt a neolitikus DVK keszthelyi csoport
jának, valamint a rézkori Balaton-Lasinja kultúrának 
egy-egy teleprészét sikerült feltárnunk. Ezen népessé
gek leletanyag -mindhárnm lelónelyen ielentkezett. 

Munkatársak: Tokai Zita Mária, Eke István. 
HORVÁTH LÁSZLÓ 

3 3 .  Becsehely, Cinege-föld 
(Zala megye) U 
Régészeti szakfelügyelet során észleltük a leló11elyet az 
M7-es autópálya 223+450 km és 223+550 km közötti 
szakaszán. 

A leletmentésre 2003. május 22. és 26. között ke
rült sor. A humuszolást a 223+450 km és a 223+500 km 
között kezdtük meg a nyomvonal Ny-i részétől K felé 
haladva, majd a 223+500 km és a 223+550 km közötti 
felületen folytattuk tovább. Az autópálya földmunkái
nak következtében a nyomvonal a mostani felszínhez 
képest már mintegy 80 cm mélyen fekszik, így ezen a 
részen az objektumoknak csak az alját találtuk meg. 

A lehumuszolt mintegy 5000 m2 felületen összesen 
3 objektumot sikerült megfigyelnünk és feltárnunk, 
amelyek a felület ÉK-i részén jelentkeztek. Az előkerült 
kerámiaanyag a középső neolitikus DVK keszthelyi cso
portjához sorolható. 

A leletanyag alapján feltételezhetjük a párszáz mé
terrel északkeletre fekvő, 1999-2000-ben feltárt 71. szá
mú, Homokos-dűlő (a szakirodalomban Becsehely II. le
ló11ely) DNy-i részét sikerült ezen a helyen lokalizálnunk. 

Munkatárs: Tokai Zita Mária. 

3 4 .  Becske határa 
(Nógrád megye) Pa, U 

HORVÁTH LÁSZLÓ 

Büdös tó-hegy: A hegy 335,6 m tszf. magasságú csúcsá
tól északnyugatra, a kis erdőfolt körüli kb. 20x20 méte
res területen néhány szilánkot gyűjtöttünk a boronált 
szántásban. A terület talaja erősen kavicsos (jórészt 
kvarcit, de előfordul a hidrokvarcit is) . A viszonylag kis 
leletanyagban a cserháti limnokvarcit mellett jelen van 
a kárpáti radiolarit, az üveges kvarcporfír, a hidrokvarcit 
kavics, illetve egy mátrai jellegű hidrokvarcit változat 
(Gyöngyösoroszi, Dögkút) . Az egyetlen retusált eszköz 
egy üveges kvarcporfírból készült szilánkvakaró, a le
letanyag a középső esetleg a korai felső paleotikum ide
jére keltezhető. A legtöbb lelet a facsoporttól északke
letre, egy kisebb völgyben került elő, noha találtunk egy 
kvarcporfírpattintékot a tető peremén is. 

Feltehetően fiatalabb, talán újkőkori egy kérges ob
szidiánszilánk és egy patinátlan hidrokvarcit pengetö
redék. 

Júlia-major: A Galga forrása felett húzódó, ÉNy-DK-i 
dombhát tetején, a 321 m tszf magasságú enyhe kiemelke
dés és a Becske-Maggyarnándor közti műút közötti részen, 
a villanyvezeték mentén gyűjtöttünk leletanyagot. A föld
nyelven vezető földúttól nyugatra, a nem szántott táblá
ban viszonylag kevesebb lelet került elő, ám az úttól észak-
ra, a villanyoszlop vonalában, az úttól három méterre egy 
üveges kvarcporfírszilánkot, innen kb. 20 méterre a műút 
irányában egy mátrai hidrokvarcitból készült szakóca bá
zistöredéket i:aláltunk. Ezek meUettnrég két -kárpáti- radio�- -
larit pattinték, egy nummulieszes kovából és két, téglavö-
rös szírn'.í hidrokvarcitból készült szilánk érdemel említést. 
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Érdekes, hogy a rossz gyűjthetőség ellenére a leletanyag
ban meglepően sok kis pattinték szerepel. 

A földúttól K-re eső villanyoszlop vonalában, de az 
út Ny-i oldalán, a frissen boronált, száraz, hantos szán
tásban kb. 60x30 méteres koncentrációban (2. sz. lelet
koncentráció) kerültek elő a leltek, köztük radiolarit- és 
kvarcporfírszilánkok. A koncentrációtól ÉNy-ra mintegy 
150 méteren át találtunk még szórványosan szilánko
kat, míg délkelet felé egészen az 1. számú koncentrá
cióig, a műúttól számított első villanyoszlop környékéig 
találtunk leleteket. Ez utóbbi helyen a földúttól kb. 20 
méterre gyűjtöttünk még. 

Az áprilisban előkerült bifaciális töredéke a kvarc
porfíros - radiolaritos 2. koncentrációhoz, a Péntek At
tila által korábban gyűjtött két levéleszköz az 1 .  kon
centrációhoz tartozik. A néhány száz lelet tipológiailag 
a középső paleolitikumból származik. 

3 5 .  Berekfü rdő, Veres Péter utca 9. 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1 

MARKÓ ANDRÁS 

2003 márciusában a karcagi rendőrkapitányságról tele
fonon értesítették a múzeumot, hogy Berekfürdő fenti 
címén (hrsz . :  309), faültetéskor emberi csontokra buk
kantak. A helyszíni szemlén a rendőrök is részt vettek. 
Megállapítottuk, hogy a csontváznak éppen a koponyá
jára ástak rá. 

A lekerekített sarkú, keskeny téglalap alakú gödörben 
feküdt a nyújtott helyzetű, ÉNy-DK tájolású csontváz. Mel
léklete nem lévén, a sírt keltezni nem tudtuk, a csont álla
ga alapján csak azt valószínűsíthettük, hogy a temetkezés 
nem újkori, hanem a történeti időkbó1 származik. 

Munkatársak: Tárnoki Judit régész, Hegedűs Gab
riella gyűjteménykezelő. 

36 .  Beret, Babar-tető (Szőlőskert) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő 

CSÁNYI MARIETTA 

2003 .  december 16-án bejelentés érkezett a Herman Ot
tó Múzeumba Gulyás Károlytól, Beret polgármesteré
től, miszerint a község határában adótorony alapozása
kor a munkagép emberi koponyát bolygatott meg. A 
helyszínen megállapítottuk, hogy a 10x10 méteres ala
pozási gödörben 1 m mélyen előkerült embercsontok 
régészeti korból származnak. Az elvégzett leletmentés 
során egy K-Ny-i tájolású, a bal oldalán, zsugorított hely
zetben fekvő, hiánytalan, és viszonylag jó megtartású 
csontvázat tártunk fel. Sírgödröt nem tudtunk megfi
gyelni, és mellékleteket sem találtunk. Az elhunyt ölé
ben egy jellegtelen őskori kerámiatöredék feküdt. A rí
tus és a cseréptöredék alapján a temetkezést őskorinak 
határoztuk meg. A dombot a leletmentés időpontjában 
hó boi:ította, így a környező területeket nem tudtuk be
járni, a temetkezés korát nem tudtuk pontosítani. 

CSENGERI PIROSKA 

3 7. Beszterec, Gyalap-tanya 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg) Ő, H 
2003.  június 10-27. között a leló11elyen a Magyar Tudo
mányos Akadémia Régészeti Intézete hitelesítő ásatást 
folytatott. 

2003 .  június elején Németh Péter segítségével fel
kerestük a valamikori temetőt. A honfoglalás kori sír
mezőről először Kiss Lajos a nyíregyházi múzeum igaz
gatója számolt be az ott elvégzett mentőásatás során. A 
valamikori tanyahelyen a kapubejáró oszlopainak az át
helyezésekor ugyanis mellékletes sírok kerültek elő 
1928-ban, s ezt megelőzően pedig 1927-ben ugyanitt a 
tanya szomszédságában lévő út szélesítésekor is kerül
tek elő sírok. Akkor Kiss Lajos a területen lévő házak 
miatt sajnos nem tudott nagyobb ásatást végezni. Ké
sőbb 1958-ban Dienes István és Makkay János azonosí
tották a leló11elyet, amely ekkor már Kék külterületé
hez tartozott. 

A pontos azonosítás, s a várható további sírok alap
ján a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Régészeti Intézete közös ásatás kereté
ben fogott hozzá a lelónely hitelesítéséhez. A hitelesítő 
ásatás költségeit a Magyar Tudományos Akadémia Ré
gészeti Intézete és a Szegedi Biológiai Központ Geneti
kai Kutatóintézete által vezetett NKFP pályázat anyagi 
kerete biztosította. A Történeti genetika a magyar ethno
genezis kutatásában címet viselő program keretében 
olyan új 10. századi temetők hitelesítése zajlik, melyek
bó1 olyan genetikai minta nyerhető, ami kiegészíti a fo
lyamatosan bővülő, s a program céljául kitűzött adatbá
zist. Az új minták felvételére részben az eddigi mérések 
pontosítása a feladat, vagyis annak a vizsgálata, hogy 
miként hatnak a csont megmaradt genetikai állományá
ra egy-egy adott talaj összetevői. 

Az ásatás során sikerült azonosítanunk a valamiko
ri temetőt és a tanya helyét, megtaláltuk és feltártuk a 
temetónöz tartozó, még meglévő sírokat (27 sír és sír
töredék). A kibontott sírok alapján a temetőtöredék tel
jesen feltártnak tekinthető. 

A lelónely a Rétköz egyik meghatározó 10-11. szá
zadi temetőjének számított. Ennek oka részben az észa
ki kardkoptatónak és a hozzá kapcsolódó tudományos 
interpretációknak köszönhető. A kardkoptatót ugyanis 
Fettich Nándor, a ladánybenei leletből kiindulva, a ko
rai emlékek közé sorolta. Feltételezését az 1928-ban mú
zeumba került leletek újabb vizsgálata, s a trapéz alakú 
vállas kengyelek megléte késóob már cáfolta. 

Nyitva maradt azonban az a kérdés, hogy a beszterci 
temetőnek egy kései, a 10. század második felére datál
ható részét bolygatták-e meg, vagy pedig a legkorábbi 
sírok egyike vált a tanya épületeinek áthelyezésekor a 
munkálatok áldozatává. A most feltárt temetőtöredék 
alapján valószínűsíthető, hogy 1928-ban a temető korai 
részét bolygatták meg. A dombtetőn, a valamikori domb 
nyugati részén több É-D-i sorban, össl:esen 27 sírt és 
sírtöredéket, valamint egy őskori kemencét sikerült 
megfigyelnünk. A megtalált sírok leletanyaguk alap-
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ján a 10. század középső harmadára, a század második 
felére keltezhetők. A temetőtöredékben az abszolút kel
tezést segítő érme nem került elő, de számos ékszer
melléklet és a sírokban megfigyelt viseleti szokás segí
tette a temető pontosabb keltezését. A sírok egy részét 
már a korábbi beásások megbolygatták, a temető keleti 
részét pedig a domb átvágásával kialakított úttal, vala
mint a késóobi tanyaépületekkel semmisítették meg. 

Munkatárs: dr. Menge Balázs antropológus. 
LANGÓ PÉTER 

38. Bezi határa 
(Györ-Moson-Sopron  megye) Ő, R, B, Á, Kö, Kú 
2003.  november 3-4-én terepbejárást végeztünk a köz
ség rendezési tervéhez kapcsolódó régészeti örökségvé
delmi hatástanulmány előkészítése során. Cél a telepü
lés területén található régészeti jelenségek, leló11elyek 
azonosítása, illetve állapotvizsgálat volt. A vizsgálat so
rán először a terület domborzati, vízrajzi viszonyait vizs
gáltuk meg, ezt állapotfelmérés követte. Az erre alkal
mas területen (szántás, vetés, tarló) extenzív terepbejá
rást végeztünk. 

Összesen 11 lelónelyet azonosítottunk a kutatás so
rán, ezek jellege: őskori (azon belül nem meghatároz
ható korú) települések; rézkori, bizonytalan jellegű je
lenségek; kora bronzkori temető; bronzkori (mészbeté
tes és kisapostagi kultúrához tartozó) telepek; kora és 
késő Árpád-kori, valamint késő középkori éremleletek; 
Árpád-kori települések; középkori telep és csatornarend
szer; késő középkori telepek; kora újkori telep; ismeret
len korú kemence, telepjelenségek és sírok; szórvány kő
eszközök (neolit) . 

A terepbejáráson részt vettek Marton Tibor és Stib
rányi Máté régészek, Szabó Zoltán, Kiss Csaba régész
technikusok. 

39.  Békéscsaba, Árpád sor 56 .  
(MRT 1 0 .  k.  2 / 1 6 7  l h . )  
(Békés megye) Szk?, Sza? 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2003.  április 11 -én lakossági bejelentést kapott a Mun
kácsy Mihály Múzeum, hogy a fenti ingatlanon építke
zés közben sírt találtak. Még aznap a helyszínre siet
tünk, kibontottuk a sír környékét, mely az ott épülő ház 
alapárkában feküdt, az utca feló1i épület alapárkának 
K-i sarkánál. 

A bolygatott váz fejjel DK-nek feküdt, a hátán nyújt
va. A sír foltja egyes szakaszokon megfigyelhető volt. A 
medencét és a comb felső részét a mostani munkák so
rán tették tönkre. A mellkas felső részét, a vállakat és a 
fejet már egy korábbi árok ásásakor elvitték. A lábak 
nyújtottak, a jobb szárkapocscsont kissé távolabb feküdt 
a váztól.-A jobb combcsont felső harmada mellett, kí
vül egy bronzcsat került elő. A halott nemét a csontok 
alapján nem tudtuk egyértelműen megállapítani. 

A leló11ely a Békéscsaba, Árpád sor 46. sz. lelónellyel 
(167. lh.) lehet kapcsolatban, ahol a környező utcákat is 
érintve nagyobb kiterjedésű szkíta és szarmata temető 
sírjai kerültek elő. Ide tartozik a fürdő bejáratánál 1976-
ban előkerült sír, és a szintén a fürdő bejáratánál néhány 
héttel a mostani leletmentés előtt kibontott csontváz is. 

MEDGYESI PÁL - GYUCHA ATTILA 

LiO.  Békéscsaba, Berényi út 
(MRT 10. k. 2 1 2 9 5  l h . )  
(Békés megye) 0 
2003. augusztus 7-8-án felügyeletet tartottam a 295. 
sz. lelónelyen, gázvezeték lerakása miatt. A munka so
rán semmilyen régészeti objektum vagy lelet nem ke
rült elő. 

Li 1 .  Békéscsaba, Berzsenyi utca 67. 
( Békés megye) 1 

MEDGYESI p ÁL 

2003. március 25-én a Békéscsabai Rendőrkapitányság 
egy emberi koponyát juttatott el a Munkácsy Mihály 
Múzeumba, véleményezést kérve, hogy régészeti kor
ból származó, vagy újabb kori-e. A koponyáról ránézés
re megállapítható volt, hogy régészeti anyag. 

A lelet 2003 . március 22-én került elő Békéscsabán, 
a Berzsenyi utca 67. sz. ingatlanon, alapásás közben. Már
cius 26-án a helyszínen megállapítottuk, hogy az épüle
tet már felépítették. Valójában a telken egy italozó áll, s e 
mögött épül egy nagyobb épület. A tulajdonos ehnond
ta, hogy az új épület mögött, a kerítés alatt bukkantak a 
koponyára, de egyéb csontokat nem tudtak megfigyelni. 
Semmilyen lelet vagy kerámiatöredék nem került elő. 

Megtudtuk azt is, hogy kb. 20 évvel ezelőtt a szom
széd ház alapozásakor szintén találtak sírokat, de erró1 
nem történt bejelentés. 

Li2 .  Békéscsaba ,  Degré utca 
(MRT 1 0 .  k. 2 / 505  l h . )  
( Békés megye) 1 

MEDGYESI p ÁL 

2003. július 26-án bejelentés érkezett a Munkácsy Mi
hály múzeumba, hogy az utca 2. sz. háza előtt, vízveze
ték ásásakor emberi csontok kerültek elő. Másnap a hely
színre érve megállapítottuk, hogy a 2. sz. háznak a 4. sz. 
ház feló1i sarkánál árkot ástak a járda és az úttest kö
zött. A munka során összedobált embercsontokat talál
tak, melyeket átadtak; lelet nem volt a mellettük. 

A ház alapozásakor szintén találtak embercsonto
kat, de erró1 a múzeumot akkor nem értesítették. 1926-
ban a ház előtt egy villanyoszlop lerakásakor egy sírt 
találtak. Melléklete nem volt. Az 1980-as években tör
tént topográfiai felmérések során az akkori tulajdonos 
elmondta, hogy néhány évvel korábban, gázvezeték 
éptése során embercsontokat találtak, melyek össze-



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

vissza voltak dobálva. 1994-ben Gyucha Attila egy szét
dúlt gyereksírt dokumentált a 22. sz. ház kerítésénél. 
Egy kézzel formált edény töredékét találták benne, ko
rát nem lehetett megállapítani. 

A jelek alapján egy nagyobb temető sírjai kerültek 
elő az utcában, melynek korát egyelőre nem tudjuk meg
határozni. Az Élővíz-csatorna mentén számos vaskori 
és szarmata sírt ismerünk, talán ezek sorába tartozik. 

MEDGYESI p ÁL 

Li 3 .  Békéscsaba,  mezőgazdasági szakiskola 
(MRT 1 0 .  k .  2/ 1 7 1  l h . )  
( Békés megye) 0 
2003. július 21-én régészeti felügyeletet tartottam Bé
késcsabán a 171.  sz. topográfiai lelőhelyen. A leló'hely 
egy részén, a Tompa utca vonalában végig telefonvona
lat építettek. A munkák során semmilyen régészeti ob
jektum, lelet nem került elő. 

Li li .  Békéscsaba, Nagyrét 
( Békés megye ) B 

MEDGYESI p ÁL 

2003. március 31. és április 30. között megelőző feltárást 
végeztünk Békéscsaba határában, a Nagyrét nevű leló'he
lyen. A feltárásra a 44-es főút Békéscsabát elkerülő szakasza 
első ütemének építése miatt volt szükség. Az ásatási terület 
egy a környezetébó1 alig kiemelkedő dombocskán és kör
nyékén volt. A feltárás során három, valószínűleg újkori ár
kot, hat, a gávai kultúrába tartozó gödröt, és egy ugyanilyen 
korú nagyobb árok részletét tártuk fel. A szegényes lelet
anyagban kerámiatöredékek és állatcsontok voltak. 

MEDGYESI p ÁL - LISKA ANDRÁS 

Li 5 .  Békésszentandrás, Furugy 
(Békés megye) B, LT, Ge 
2003. április 16. és július 16. között megelőző feltárást 
végeztünk a település 27. számú leló'helyén. A munká
ra a Furugyot a Szarvas-Szentes közötti műúttal össze
kötő bekötőút építése kapcsán került sor. A nyomvonal 
12 méter szélességben K-Ny irányban szelte át a lelő
hely északi szélét. 

A munka során 66 telepobjektumot, köztük háza
kat, árkokat, kutakat, gödröket tártunk fel, amelyek a 
szakálháti kultúra és a bodrogkeresztúri kultúra idősza
kára, illetve a kelta és a gepida korra keltezhetőek. Az 
egyik gödörbó1 egy őskori sír is eló'került. 

Li6.  Békésszentandrás, Kettőshalom 
(MRT 8.  k.  1 / 1 7 l h . )  
( Békés megye) Sz:a 

GYUCHA ATTILA 

A településtől D-re, a Gödényhalom felé vezető dűlőút 
K-i oldalán aszfaltkeverő üzem létesítése miatt 2003. má-

jus 27. és június 19. között megelőző feltárást végeztünk 
a Kettőshalom nevű lelőhelyen. A korábban már a me
gyei topográfiai munkák során kataszterbe vett két, egy
más melletti kurgán közül az északit már korábban tönk
retették egy dögtemető létesítésével, míg a déli a terve
zett építési terület centrumába esett (17. leló11ely). Elő
zetesen a kurgán illetve a feltételezett alaptemetkezés 
feltárását tűztük ki célul. 

A megnyitott mintegy 73x36 m-es területen kur
gánhoz tartozó alaptemetkezést leggondosabb kutatá
sunk ellenére sem találtunk, viszont előkerült egy szar
mata temető 17 sírja. A temetkezések kisebb csoportok
ban voltak, tájolásuk kivétel nélkül D-É-i volt. A több 
esetben kirabolt sírok közül mindössze kettó'ben talál
tunk férfit, amelyek viszont gazdag melléklettel rendel
keztek, egyebek mellett vaskardok, fibulák, római pén
zek, egyiküket körárok övezte. A női sírok jellemző lele
tei a nagy számban előkerült gyöngyök. Megfigyeléseink 
szerint a temetőt semmiképpen nem egy korábbi kur
gánba ásták bele, hanem a temető fölé emelhették ké
só'bb a halmot. 

A leletanyag alapján a temetőrészletet a Kr. u. 2-3. szá
zadra keltezzük. 

Munkatársak: Demcsák Ildikó, Kékegyi Dorottya, 
Kollárovszki Mihályné, Medgyesi Pál, Nagy Dániel, Pet
rovszki Zoltán, Zahoránné Sajti Erzsébet, Paul Duffy. 

Li 7. Biatorbágy, Disznó-lapos 
( MRT 1 3/ 1 k. 1 / 1 Li l h . )  
( Pest megye) B 

GYUCHA ATTILA 

2003 novemberében és decemberében elvégeztük a Bia
torbágy Nyugati Lakóterület bővítés II. ütemének hely
színén a megelőző feltárást, ahol az MRT alapján ismert 
régészeti lelónely volt várható (1/14 lh.) .  A terepbejá
rások során a Disznó-lapos 90x90 m-es területén, a fel
színen gyűjthető leletek alapján bronzkori leló'helyet re
gisztráltak. Összességében gépi, majd kézi nyeséssel 
több, mint 4500 m2-t sikerült megkutatnunk 15 kutató
árokkal, kézzel közel 100 m2-t tártunk fel, bontottunk 
ki. A 15 kutatóárokban eló'került jelenségeket - termé
szetes vízfolyások árkait - dokumentáltuk. Az ásatás so
rán - akárcsak a terepbejáráskor - a szórványosan elő
került, egy tucatnyi jellegtelen, apróra tört bronzkori 
(talán Vatya-kultúra?) és néhány újkori kerámia oldal
töredék konkrét objektumhoz való kötése nem történ
hetett meg az erőteljes erózió, a mélyszántás, valamint 
a lejtő legaljában lévő több, mint 2 m-es humuszréteg 
vastagsága miatt. 

A mai Bia legszelesebb, leghuzatosabb külterületi 
része valószínűleg nem lehetett egykoron túl kedvelt, 
huzamosabb ideig tartó megtelepedési hely. Ezt látszik 
alátámasztani, hogy a megkutatott területen régészeti
leg értékelhető jelenségek nem voltak, és csak igen ke
vés szórványleletet találtunk. 

REPISZKY TAMÁS 
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48. Biatorbágy, Hosszúrétek 
( Pest megye) U, B, Ró, Á 
A részletes tanulmányt lásd a 27. oldalon! 

49. Biatorbágy, Káposztás-dűlő 
(MRT 1 3 / 1  k. 3 4 /9 l h . )  
( Pest megye) U ,  LT, Ró ,  Á 

BENCZE ZOLTÁN 

Lakossági bejelentésnek köszönhető, hogy részlegesen 
sikerült feltárnunk Torbágy 9. lelőhelyét a Káposztás
dűlő területén. A majdnem egy hektáros megkutatott 
terület domb felőli részén sikerült behatárolnunk a le
lőhely egyik végét, míg a Füzes-patak melletti terület
részen erre nem volt módunk, mert egy korábbi hu
muszolás már eltüntette a régészeti objektumokat, il
letve a patak fölötti közvetlen sávban az építkezők csak 
ráhordást végeztek. A leló11ely folytatása várható Páty 
irányába és egy kis szakaszon Torbágy felé. Az egyhó
napos megelőző ásatás során 140 objektumot tártunk 
fel. Ezek 80%-a hulladék-, anyagkitermelő-, tárológö
dör volt. A domboldal alján - az erősen elpusztult te
rületen - elsősorban neolitikus és kelta, ettől feljebb 
pedig római kori és elsősorban Árpád-kori objektumok 
voltak találhatók. Az Árpád-kor emlékanyaga (közel 
negyven objektum) nagy része gödör, de találtunk víz
elvezető árkot, félig földbe mélyített házakat, tüzelő
helyeket, néhány kemencét, melyeket gyakran a lakó
házak felhagyása után alakítottak ki . A település a 13 .  
század folyamán szűnhetett meg. (A közeli, mai Dó
zsa György utcai katolikus templom környékén talált 
14-15. századi kerámialeletek pedig arról tanúskodnak, 
hogy itt lehetett Torbágy késóobi magja.) Külön emlí
tést érdemel egy leégett ház, egy késő római-hun kor
ra datálható gödör, melyben 4 gyermek és három fel
nőtt koponyája volt, és egy a Kr. u. 2-3. századra kel
tezhető, vasmegmunkálást bizonyító hatalmas gödör. 
A leletanyag java kerámia, de eló'kerültek római kori 
fésűtöredékek, egy 4. századi érem, néhány vaskés ré
sze, fibulák, valamint kőeszközök, őrlőkövek stb. A le
letanyag a szentendrei Ferenczy Múzeum gyűjtemé
nyébe került. 

Munkatárs: Kalácska Róbert. 
REPISZKY TAMÁS 

50. Biatorbágy, Tyúkberek - Törökbálint, Kukorica-dűlő 
( Pest megye) U, B, Á 
A részletes tanulmányt lásd a 27. oldalon! 

5 1 .  Bikács, Kistápé, Zsidó-nadrág 
(egykori Pusztaszentegyházi-rét) 
(Tolna megye) Kö 

BENCZE ZOLTÁN 

A településen Pesty Frigyes idején még ismert volt a 
mára elenyészett, középkori templomra utaló Puszta-

szentegyházi-rét neve. A tápétól K-re folyó patak É-i ol
dalán az ártérből enyhén kiemelkedő, 1-2 m relatív ma
gasságú dombocskák találhatók, ahol viszonylag sok kö
zépkori kerámiát gyííjtöttem. A faluhely Ny-i részén fek
vő kiemelkedések egyikén közepes mennyiségben ta
láltam templomépületre utaló pelyvás tégla- és kőtöre
dékeket, valamint néhány apró embercsontdarabot. A 
leló11ely a középkori Tápéval azonos.1 

K. NÉMETH ANDRÁS 

52 .  Boldogkőváral ja ,  Boldogkő alsóvár 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kú 
A 2002-2003. évi feltárások és az 1682. évi inventárium 
alapján néhány helyen részletesen, másutt nagy vona
lakban megadható az alsóvár épületeinek elhelyezke
dése, a kapu és a palánkfal vonala. 

Északon a palánkfal a háromszögű bástya K-i fala 
alatti meredek sziklától indul, és követve a szikla esésé
nek vonalát végigfut az egész vár előtt az É-i szakaszon, 
majd belecsatlakozik egy épületbe, illetve a kapuépít
ménybe. Ez utóbbinak a helyét csak feltételezzük az 
inventárium alapján, feltárni nem tudtuk. A palánk leér
kezve a várat Ny-ról övező hegyteraszra továbbfut D 
felé egészen a kiugró sziklaszirt egyharmadáig, ahol is
mét a meredeken eső sziklafalhoz csatlakozik. 

A Ny-i hegyteraszt átvágó árkok alapján ezen a sza
kaszon a palánkfal két periódusáról beszélhetünk. 

Az első periódust az a sziklába vésett téglány met
szetű árok jelenti, amely a vár teljes É-i része előtt végig
fut, és amely cölöp-lyuksorral kapcsolódik a hegy K-i ol
dalán a háromszögű bástya alatti sziklafalhoz. Ennek az 
ároknak a vonalát dél felé egészen a kaputorony alatti 
nagyobb térig követni tudtuk. A palánkárok és a hegy 
között a sziklafelszín a vár Ny-i oldalán jellegzetesen fa
ragott: a természetes esést lépcsőzetesen kiugró függó1e
ges véset határolja, az árok és e véset között megközelítő
leg vízszintes járófelület van kialakítva. A mindettó1 dé
lebbre eső területen még további kutatásnak kell tisztáz
nia, hogy az árok fut-e tovább ebbe az irányba. Ugyanak
kor a D-i alsóvár-szakaszon is megfigyelhető volt a hegy
oldal függó1eges faragása, a vízszintes járófelület kialakí
tása. Az alsóvár D-i végén a vízszintes felületet Ny feló1 
egy alacsony, a hegy felé függó1eges, kifelé a természetes 
esést követő „fal" övezte. Ennek vonalában a valamikori 
hegyoldal sziklalejtőjéig kifutva az É-i részró1 már ismert 
palánkárokhoz hasonló árok zárja be a fal vonalát egé
szen a kiugró sziklanyelvig. 

A második periódust tulajdonképpen a palánkfal 
Ny-i szakaszának egy a korábbitól mintegy 4 m-rel nyu-

A jelentéseimben szereplő Paks környéki templomokra (Bikács, 
Bölcske, Kajdacs, Madocsa, Paks, Pusztahencse) bővebben: K. 
NtMETH A.: „Mostan helyét az eke hasítja és a szél fojdogálja" 
Középkori templomok Paks környékén (Mutatvány egy készülő 
megyei összefoglalásból). Paksi Múzeumi Füzetek 3 (2003). 
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gatabbra való kialakítása jelenti. E fal vonalát falkisze
dési árok és cölöplyukak jelzik. Ez a Ny felé történő tol
dás az alsóvár É-i és D-i felén a már korábban meglevő 
falazathoz kellett, hogy csatlakozzon. 

A cölöplyukak és a falkiszedés mellett az alsóvár 
Ny-i peremén az árokátvágások során nagyméretlí szik
lákból kialakított, szárazon rakott támfal(?) került elő 
nagyjából a cölöplyukak vonalában, illetve attól fél- egy 
méternyire Ny-ra. Mindez felveti a kérdést, hogy való
ban várfalmaradványokról van-e itt szó, és nem egy, az 
újkor során történő támfal kialakításáról. 

Minden épületre utaló nyom a sziklafelszín Ny-i pe
remén levő téglány metszetlí palánkárok vonala és a 
hegy/felsővár sziklája/fala közé eső szakaszon található. 

A leletanyag, akárcsak az előző évben, fó1eg kora 
újkori. Nagyszámú, újabb típusokat is tartalmazó kály
hacsempe-anyag, használati kerámia és egy középkori 
valamint több kora újkori pénz került elő. 

KOPPÁNY ANDRÁS - ÉDER KATALIN 

5 3 .  Bonyhád,  Jung-major (Köles-földek) 
( Tolna megye) B,  LT, Kö 
Egy 1746-os kéziratos térképen ábrázolt középkori temp
lomromot a fenti területre lokalizáltunk. 2002. novem
ber 13-án végzett terepbejárásunk azonban eredmény
telennek bizonyult. 

2003. május 21-én megismételt terepbejárásunkon 
a Völgységi-malomárok melletti keskeny, 50-100 m sáv
ban középkori edénytöredékeket találtunk. A leló11ely 
DNy-i végén kisebb foltban kelta cserepeket gylíjtöttünk, 
ettó1 különállóan, ÉK felé pedig szórvány üvegkarperec 
töredékét. A domboldal magasabb részén elszórtan né
hány bronzkori cserép is feküdt. Az előző lelőhely-rész
tó1 egy a malomárokba csatlakozó mellékággal elválaszt
va, a Jung-majortól DNy-ra kb. 300 méterre, a patak kö
zelében fekvő enyhe kiemelkedésen sok apró, de nagy 
felületen szétszántott tégla- és kőtörmeléket, valamint 
embercsontot figyeltünk meg. A leló11ely a középkori 
(Fülöp-) Szerdahely faluval azonos. 

ÓDOR JÁNOS GÁBOR - K. NÉMETH ANDRÁS 

5 Li .  Bonyhádvarasd, Diós-dűlő 
( Tolna megye) Kö 
1959-ben Mészáros Gyula leletbejelentése ellenőrzése
kor Bonyhádvarasd határában, a falutól DNy-ra paticsos 
épülettörmeléket és középkori cserepeket talált, vala
mint feljegyezte, hogy a domb alatt folyó kis patak fejé
nél állítólag téglákat szántottak ki. 

2003. május 21-én a mondott helyen végzett terep
bejárásunk igazolta a középkori templom- és faluhely 
létezését. A templom az É-D irányban húzódó faluhely 
D-i részén, kb. 25x15 m nagyságú, Ny-K irányú terüle
ten, a felszínbe belesímuló, nem kiemelked-ő részen ta
lálható. Helyét közepes sűrűséglí építési törmelék és em
bercsont jelzi. A dűlő teljes területét az eleredő eső miatt 

nem jártuk be. A lelőhely a középkori Varasd helyét jel-
zi. 

ÓDOR JÁNOS GÁBOR - K. NÉMETH ANDRÁS 

5 5 . Bököny határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á. Kö 
2003. április 29-én helyszíni szemlét tartottunk az egy
kori Újfehértói Állami Gazdaság micskei üzemével szem
ben, jelenleg a bökönyi határba eső Erdődi-tagban, ahol 
korábban csontváz előkerüléséről tettek bejelentést. 
Nagy területen Árpád-kori és középkori cserepeket gylíj
töttünk. A dombon, a 126,2 m-es magasságú részen ki
szántott templom és templom körüli temető maradvá
nyait figyeltük meg. Elhelyezkedése alapján ez lehetett 
a Kiss Lajos által 1923-ban megásott micskei templom. 
A település első említése 1291-bó1 származik. 1578-ban 
pusztult el. 

Kósa-tag: A bökönyi út mellett egy halomra lettünk 
figyelmesek. A környezetébó1 mintegy 2 m-re kiemel
kedő, legalább 40 m átmérőjlí kurgán talaja a környeze
tébó1 sötétebb fekete színével elüt. Rajta leleteket nem 
találtunk. Talán azonos lehet a Bőrhalommal? 

56 .  Bölcske, Gyűrűs-völgy 
(Tolna megye) Kö 

IsTv ÁNovns EszTER 

Az ÉNy-DK irányú Gyűrűs-völgy középső részén, a 
patak D-i oldalán, a dombvonulat magasabb részén, 
Tarczal János madocsai magángyűjtő templomhelyre 
utaló köveket talált. Az általa megmutatott helyen 2003. 
november 14-én környezetébó1 enyhén kiemelkedő ma
gaslaton, kb. 30x20 m-es területen, Ny-K irányban 
hosszabban elhúzódva sok mészkőtörmeléket figyeltünk 
meg, köztük egy kb. 10 kg-os darabot is. A templomhely 
D-i részén közepes sűrűségben embercsontot is talál
tunk. A templom szűkebb környezetében csak néhány 
cserép került elő, a faluhelyet nem sikerült azonosítani. 
A lelónely a középkori Gyűrűs vagy Kanacs temploma 
lehet. 

57. Bölcske, Sziget 
(Tolna megye) B 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2003. június 30. és július 8. között végeztünk régészeti 
feltárást a 0102/48 hrsz. telken. Az 1995-ben megkez
dett, majd 2002-ben folytatott feltárás ez évi célja a ké
ső bronzkori öntőműhely feltárása volt a II. számú szel
vényben. A tavaly részben kibontott műhely az É-i ol
dalon a tanúfalunk alá futott, ezért elsősorban erre a 
részre való rábontást terveztünk. A D-i és a Ny-i olda
lon is csak egy szűk feltárt sáv kísérte a műhelygödör 
oldalát, ezért a fal- illenre tetőszerkezetre utaló esetle
ges nyomok megfigyelésére ezeken az oldalakon is rá
bontottunk a tavalyi szelvényünkre. A feltárás során a 
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gödör szélén fal-illetve tetőszerkezetre utaló nyomokat 
nem tudtunk megfigyelni, de egy a gödör betöltésének 
felső részében jelentkező, leletanyagban szegény, ke
mény, sárga, paticsszemcsékkel enyhén kevert réteg 
alapján felmerült a döngölt falszerkezet lehetősége. 

Az eddig feltárt műhelygödör, úgy tűnik, hogy több 
egymásba kapcsolódó nagyméretű gödörbó1 állt. Idén 
É felé a második gödörrészt tártuk fel, és az objektum 
még mindig kifut az É-i szelvényfalunk alá. 

Az idei leletanyagban is a dunántúli urnamezős kul
túrára jellemző nagy mennyiségíí síkozott és turbán te
kercses edénytöredék került elő, minimális állatcsont
anyag mellett. A műhelygödörben és a körülötte nyi
tott rá bontásokban is, a korábbi feltárásokon tapasztal
takhoz képest, jelentősen megnőtt a bronzfeldolgozás
ra utaló gyártási selejtek, bronzcseppek, alaktalan olva
dékok valamint az apró bronztárgyak száma (tű, lemez
gyöngy) . A leleteket a Wosinsky Mór Múzeumban he
lyeztük el. 

58. Bősárkány, vízműtelep 
(Győr-Moson-Sopron megye) 0 

SZABÓ GÉZA 

Új utat kívántak létesíteni a 098/3 hrsz-ú vízműtelepen. 
A telek nyilvántartott régészeti lelónely, a vízműtelep 
építésekor is találtak sírokat (XJM. Régészeti Adattár 6-
91. sz. jelentés). 

2003 .  szeptember 29. és október 1 .  között elvégez
tük a régészeti megfigyelést. A leendő kút területén ki
jelöltük 4x5 m-es szelvényünket. Eltávolítottuk a leg
felső, újkori töltést, majd az alatta lévő humuszréteget. 
A felületet megnyestük, régészeti jelenségre (lelet, el
színeződés, beásás) nem akadtunk. Biztonság kedvéért 
a homokos altalajból is lenyestünk 5-10 cm-t, az ered
mény továbbra is negatív. 

59.  Bőszénfa ,  Völgyi-dűlő 
(Somogy megye) Kk 

TOMKA PÉTER 

2003 .  szeptember 18-án terepbejárást végeztünk a két 
nappal korábban bejelentett lelónelyen. A lelónely egy 
ott húzódó magasabb dombháton, illetve az erózió kö
vetkeztében, az alatta lévő lejtóoen terül el. A területen 
jók voltak a látási viszonyok, frissen szántott, tárcsázott 
volt a terület. Az É-D-i irányú, kb. 200x100 m-es lelő
helyen nagyszámú középkori (15-16. századi) kerámia
töredéket (fedő, fazék perem- és oldaltöredékeit, hor
nyolt, besimított, illetve bekarcolt vonaldíszes oldaltö
redékeket, felhúzott, galléros peremtöredékeket), őrlő
köveket, téglatörmelékeket észleltünk. A lelőhely a 
domb ÉNy-i hajlatában volt a legintenzívebb. Környe
zetét bejárva több lelónelyet nem tudtunk azonosítani, 
a Völgyi-rét nevu, alacsonyabl5an fekvő Tefület üresnek 
látszik. 

KÖLTŐ LÁSZLÓ - M. ARADI CSILLA 

60.  Budajenő, Hegyi szántók 
(MRT 1 3 / 1  k. 2/9 l h . )  
( Pest megye) B 
2003. augusztus végén-szeptember legelején folytattuk 
a 2002-es kutatás helyszínén a megelőző feltárást. A la
kópark közterületi sávjaiban közműfektetés során elő
került tíz objektum feltárására került sor. Az objektu
mok (860-869 sz.) egy része sekély, nagyrészt már el
szántott, lelet nélküli gödöralj volt. Két árokrészt és két 
újkori beásást is feltártunk. Jelentősebb Vatya III .
Kosszideri fázisú leletanyagot, elsősorban cseréptöredé
ket két gödör tartalmazott. A leletanyag a szentendrei 
Ferenczy Múzeum gyűjteményébe került. 

Munkatárs: Sima Gábor. 
REPISZKY TAMÁS 

6 1 .  Budaörs, Kamaraerdei-dűlő 
( Pest megye) U,  R, B, V, LT, Ró, A, H, Á 
2003.  márciustól novemberig folytatódott a 2002-ben 
elkezdett megelőző feltárás. A terület nyugati oldalán, 
a Szőlőskerti u. mellett befejeztük a tavaly elkezdett 
rézkori telepet. A kutatóárokban jelentkező objektu
mok alapján itt helyezkedtek el a telep házsorai, így itt 
egy kb. 1 hektáros területet teljes egészében feltártunk. 
Előkerült összesen 318 objektum, melynek többsége a 
késő rézkori, badeni kultúrába tartozott. Szabálytalan 
alakú, félig földbe mélyített lakó házaikban különböző 
nagyságú munkagödrök találhatók, egyik sarkukban 
pedig többnyire kemence. A kemencék alját nagy ka
vicsokkal rakták ki, melyre agyagtapasztás került. A há
zak között szemetesgödrök, tárolóvermek és agyagnye
rő nagyobb gödrök voltak. Bennük számos mindenna
pi használati tárgy, pl. kaparók, kő- és csonteszközök, 
szövőszéknehezékek, s legföképpen edénytöredékek. 
Jellemző edények a kétosztatú tálak, felhúzott fülű bög
rék, kis kúpos aljú pohár, s különböző nagyságú be
nyomkodott díszű fazekak. Igen sok kerek gödörben 
találtunk egész állatcsontvázat (ló, szarvasmarha) . A 
telep melletti rézkori temető eddig még nem került 
elő, csak a házak között elszórva volt egy-egy csontváz 
a gödrökben. A rézkori gödrök között volt néhány neo
lit (zselízi) illetve késő bronzkor-kora vaskori objek
tum is. A rézkori telep déli vége már összeér a római 
településsel. Gyakran beleásták a római gödröket a réz
kori házakba. (A rézkori telep nyugat felé áthúzódik a 
Szőlőskerti út másik oldalára, a Törökbálinthoz tarto
zó gyümölcsös területére. A felszínen gyűjtöttünk né
hány cserepet.) 

A feltárási terület déli és keleti felén a római telep 
között, illetve alatt több helyen megtaláltuk a későbronz
kori urnamezős kultúra 20 sírját és kb. 50 gödrét. A sí
rokba 2-3, néha több edényt tettek. Egy nagyobb edény-
be a hamvakat helyezték s ezt egy tállal vagy másik 
ed-énnyel lefedték. Turbántekercses talak, kannelurázou� 
vállú, kétfülű nagyobb edények jellemzik e korszakot. 
Ékszer ritkán van a sírokban, esetleg egy-egy bronzgyű-
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rű, vagy gyöngy.2 Lakóházakat nem találtunk, talán csak 
egy mély és nagy kerek gödör tartható lakógödörnek. 
Innen került elő egy csontkorcsolya-pár s több szép 
edény fényes fekete grafitos bevonattal, síkozott perem
mel. 

A római telep a pataktól észak felé mintegy 250 m 
hosszan a terület teljes szélességében megtalálható (kb. 
9 hektár) . A j elenlegi telekhatárok kettéosztják. Északi 
felének nagy részét 2002-ben tártuk fel, ezt fejeztük be 
idén. 

A déli patak melletti sávban a mintegy 5 hektáros 
területen 800 objektum került elő. A teljes területet össze
függően lehumuszoltuk és feltártuk, kivéve a DK-i sar
kát, ahol kb. 2 m vastag újkori feltöltés volt, melyet az 
építkezés sem fog megbolygatni, így mi sem mélyítet
tünk le az aljáig. A közvetlen patakparton épült zápor
tározó területét (kb. 1 hektár) már tavaly ősszel megku
tattuk. 

A lelónely határát nem a feltárás határa, hanem a 
mai utcák adják (Szó1őskerti u„ Seregélyes u.) . Mind nyu
gat, mind kelet felé folytatódik a feltárt területen túl is. 

A római telep alatt - fó1eg a déli és keleti részen -
több helyen előkerültek a késő kelta eraviszkusz telepü
lés lakóházai és gödrei. Leggyakoribb háztípus a félig 
földbe mélyített, téglalap alakú ház, melynek nyeregte
tős szerkezetét két rövidebb oldalának közepén egy-egy 
gerenda tartotta (néha 2-3 cölöppel, ritkán cölöplyuk 
nélkül) . Emellett gyakoriak még a mélyebb, padkás, be
lül vagy egyik sarkában tárológödörrel ellátott mélyebb 
gödörházak. Alakjuk erősen lekerekített téglalap, ová
lis, egy esetben kerek. Ezek a házformák töretlenül él
nek tovább a kora római kor Kr. u. 1-2. évszázadában. 
A terület középső részén két-három sorban követik egy
mást a LTD-kora római leletanyaggal keltezhető házak 
s köztük különböző gödrök. Két házban Augustus kori 
terra sigillata mutatja, hogy az LTD periódus végén -
még a római foglalás előtt - az itt lakó gazdagabb benn
szülöttek már kereskedtek a rómaiakkal. A j ellegzetes 

2 Ugyanennek a temetőnek kőkerítéssel övezett sírjait találták meg 
korábban a kelet felé, a Hungarofruct hlítónázának építésekor. 
MRT 5/to lh. 

késő kelta kerámiát néhány szép piros-fehér festett sá
vos, illetve grafitos, s nagyon sok szürke simított, besi
mított valamint kézzel formált („dák j elleg(í" plasztikus 
és seprűs díszű) edény képviseli.3 A kelta festett kerá
mia kora római továbbéléseként néhány szép mintásan 
festett, alakos és geometrikus díszű edény is előkerült 
Budaörsön a 90. sz. objektumból. (Lásd az illusztrációt! )  

A területen kb. 50  különböző nagyságú kőépületet 
tártunk fel. A szántás sajnos igen sokat tönkretett belő
le, többségüknek csak az alapozását sikerült megtalál
ni. Van ellenben néhány nagyobb épület, ahol habar
csos felmenő falak, vakolatnyomok s többréteg(í padló
szint maradt meg. Egyik középfolyosós épület, melyet 
porticussal, oszlopcsarnokkal vettek körbe (alapterüle
te 480 m2) . (Lásd az illusztrációt a 170. oldalon!) Az 
épületen belül két padlószintet s legalább 3 építési pe
riódust lehet elkülöníteni. A felső padlószintet 4. száza
di érem keltezi. A lakóépületek legegyszerübb típusa 
egy kéthelyiséges, téglalap alakú, kétharmad részénél 
kettéosztott épület. Ezt az alapformát késóbbi hozzáépí
tésekkel bővíthették.4 A település legnagyobb épületé
nek (kb. 700 m2) is egy ilyen téglalap alakú, kétosztatú 
épület volt a legkorábbi Severus-kori periódusa, mely
nek nagyobbik helyiségét két pillér tagolta. A késóbbi, 
4. századi hozzáépítések során egyrészt több helyiség
gel bővítették az épületet, másrészt belső osztófalakkal 
kisebb helyiségeket hoztak létre. K-i oldalán két, lapos 
j árólapokkal kikövezett udvar volt, dél felé pedig pillér
sorral nézett a római útra. Ugyanis ezt az épületet há
rom oldalról apró kövekkel kirakott út vette körül. Az 
utakat szegélykövek, vagy fal szegélyezte, tetejük sóder
rel feltöltött lehetett. A terület nyugati felén egy egész 
házsor található. Tíz, nagyjából hasonló tájolású épület 
követi itt egymást félkör alakban. A félkör belsejében 
nincs kőépület, kivéve egy kisméretű oszlopos épít
ményt, mely talán szentély lehetett. A belső üres ré
szen kavicsos feltöltés (út nyomai) s több különböző korú 

3 Részletesebben lásd GABLER D. - ÜTTOMÁNYI K. :  Adatok Panno
nia Augustus kori importjához..-- Kgúrat-. � 

4 Ilyen típusú volt a Kaba Melinda által 1964-65-ben feltárt két 
kőépület is, melyek maradványait megtaláltuk s teljes egészé
ben feltártuk. 
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(fó1eg késő római) gödör található. A kőépületek gyako
ri típusa egy négyszögletes osztatlan belső terű épít
mény, mely valószínlíleg gazdasági épület volt. Egy eset
ben három különböző épületet építettek majdnem egy
más fölé ugyanarra a helyre. A korábbi épületek falait 
igen gyakran teljes hosszában vagy legalábbis az alapo
zásig kiszedték és felhasználták a késóbbi házakhoz. 

Flítésre utaló nyomot, padlófütést, fütőcsatornát na
gyon kevés helyen találtunk. Ezeknél téglával rakták ki 
a fütőcsatorna alját. Hypocaustum oszlop csak szórvány
ként került elő. A házak tetejét tegulák és imbrexek fed
ték. Némelyik falát freskó is díszíthette, melyek csak tör
melékként maradtak ránk. 

A gazdasági objektumok közül érdemes megemlí
teni néhány pinceszerűen a sárga altalajba mélyített 
szögletes építményt, melyek két vagy négy oldalát kő
fal veszi körbe. Többnyire vasszerszámok, eszközök van
nak bennük. Műhelyek lehettek. Jellegzetesek még a cö
löpszerkezetes felszíni építmények (magtárak, pajták) . 

Kerámiaégető kemence több is eló'került. Egy két
osztatú tüzelőtérrel rendelkező kerek kemence a késő 
kelta telephez tartozott. A kora római korhoz két négy
szögletes kemence köthető. A nagyobbik rostélya téglá
ból, tüzelőterének tartó oszlopai vályogtéglából épül
tek. A sok őrlőkő, szövőszéknehezék, orsógomb stb. a 
háziiparra utal. 

Az ásatás során eló'került több száz érem és terra 
sigillata anyag kiértékelése, a település periódusainak s 
szerkezetének megállapítását is lehetővé teszi majd.  

Jelen ismereteink szerint Budaörsön a késő kelta
kora római átmeneti periódusban létesült egy nagyobb 
eraviszkusz telep, melynek élete töretlenül folytatódott 
tovább a kora római időszakban is. A bennszülött lelet
anyag egészen a 2. század végéig megtalálható. A Se
verus kori virágkorhoz tartozik a legtöbb épület, bár a 
kőépítkezés már korábban elkezdődött. Égésrétegek csak 
a nagyobb kőépületekben maradtak meg (a mélyszán
tás, illetve humuszolás a felső 50-70 cm-t tönkretette) . 
Az éremforgalom a Pannóniában szokásos 375 körüli 
záródást mutatja. Ennél késóbbi lehet egy csontvázas 
sír - vastőrrel és simított fekete korsóval - melyet egy 
kora római gödörbe ástak bele. 

Az ásatás során idén is több oltárkő, síroltár, illetve 
határkő került elő. A rajtuk lévő nevek segítségével több 
itt élt birtoktulajdonosnak a nevét ismerjük. Kezdve a 

kelta nevektó1 a 3. sz. közepi feliratokig. Az ásatás leg
fóbb eredményeképp kiderült, hogy itt Budaörsön nem 
egy Aquincum környéki római villagazdasággal, hanem 
egy nagyobb, vízparton, illetve út mentén hosszan el
nyúló falu településsel, úgynevezett vicussal kell szá
molnunk. Egy 3. sz. közepi oltárkő-töredéknek köszön
hetően a vicus korabeli római nevét is ismerjük. A pagus 
Herculius és ezen belül a vicus Teuto területén sikerült 
feltárnunk a római telepnek ezt a kb. 9 hektár nagyságú 
részletét. (Lásd az illusztrációt ! )  

A népvándorlás leorban avarok éltek itt. Szórvány sír
jaik délen, a patakhoz közel a római kőépületek között 
fekszenek. Két különálló kora avar sírcsoportot tártunk 
fel. Egyikben Ny-K tájolással 4 női, illetve gyermeksír 
volt. Szegényes mellékleteik fülbevalóból, gyöngyökbó1, 
vaskarperecbó1 és orsógombból álltak. Derekukon vas
csatos övet viseltek. A másik csoportba 7 sír tartozott, 
ÉNy-DK tájolással. Többségük férfisír gazdag ezüst-, il
letve aranyozott mellékletekkel. Egyiknek kardja is volt, 
ezüst díszekkel. Fegyverként még háromélű nyílhegye
ket tettek melléjük. Öveiket lemezes, indás mintákkal 
díszített bronz-, néha ezüstözött veretek és szíjvégek dí
szítették, rajta vaskés lógott. Aranyfülbevaló, faragott 
csontlapocska voltak még a sírokban. Ételmellékletként 
egy-egy nagyobb csontot kaptak a lábukhoz helyezve, 
edény nélkül. 

A honfoglalás leort egyetlen, a legnagyobb római kő
épületbe beleásott gödör képviseli, szép hullámvonal
díszes kerámiával. 

2002-2003. évben átvizsgáltunk mintegy 20 hek
tárnyi területet, melynek nagy része (14 hektár) lelő
helynek bizonyult. A feltárt 2200 objektum többsége a 
római és rézkori (badeni) telephez tartozott. Kis szám
ban képviseltette magát a neolit zselízi kultúra, a kö
zépső bronzkori Vatya-kultúra. Jelentősebb volt még a 
késő bronzkori urnamezős temető s telep, illetve né
hány kora vaskori gödör is előfordult. A késő kelta tele
pet folytatta, illetve részben ráépült a római telep. A 
több száz síros római temető a teleptó1 ÉK-re található. 
Az avar, honfoglaló, illetve Árpád-korból mindössze né
hány kisebb sírcsoport került elő. 

A feltáráson részt vett Mali Antal restaurátor. 
ÜTTOMÁNYI KATALIN 
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6 2 .  Budapest, 1 .  Fő utca lli- 1 8 . 
Kk, Kú, Tö 
2003. január 6-7„ január 27.-február 21. és április 18.
május 16. között építkezést megelőző mentő ásatást foly
tattunk a telkeken. A területen egykor állt három mű
emlékileg védett lakóházat a hetvenes évek végén le
bontották, hogy helyükre modern irodaházat építsenek. 
Idén ezt a házat is lebontották, hogy még modernebb 
irodaház kerülhessen a helyére. Az ásatás három ütem
ben folyt, a régi épület bontási és az új épület alap
megerősítési munkáival párhuzamosan. 

Az első ütemben feltártuk a 18. számú telek É-i 
sávjának K-i felében elhelyezkedő „díszkert" területét. 
A korábban kimarkolt árok természetesen minden ré
gészeti objektumot megszüntetett. A Pala lépcső mel
lett fekvő mintegy félméteres sávban azonban meg
maradtak az egykor itt állt házak É-i falainak alapozá
sai. A Ny-i szelvényrészben egy törtköves, szürkésfe
hér habarccsal szilárdított középkori falat tártunk fel 
részlegesen, mivel a tetejét fél méter vastag betonle
pény borította. A középső részben egy újkori épület 
ÉNy-i falsarkának csonkját találtuk meg. A K-i szelvény
részben sikerült feltárnunk egy 14. század végén épült 
pince É-i falát és ÉNy-i falsarkát. A hasított kövekből 
álló fal - feltehetőleg a 18. század elején - visszabon
tott csonkjára épült az újkori ház fala, melyen több 
használati és átépítési periódus is megfigyelhető volt. 
Az 1970-es évek végén elbontott ház megmaradt fal
csonkjának tetejére a betonkerítés építésekor az elbon
tott kövekből építettek egy kis műromot, amit a Pala 
utcai oldalon az idei építkezés megkezdéséig látni le
hetett. A középkori falhoz négy vékony középkori és 
török kori járószint kapcsolódott, melynek - a bolyga
tás által meghagyott - 10 cm vastag rétegsorát kibon
tottuk. A falakat a kivitelező cég május közepén meg
semmisítette. 

A második ütem a 16. számú telken található kö
zépkori ház belsejének és közvetlen környezetének ku
tatása volt. A D-i és a Ny-i fal mellett a várakozástól 
eltérően nem nyílt lehetőségünk az ásatásra, mivel ott 
az aljzatbeton a pincefalakig ért. A romtól É-ra eső 
mintegy másfél méter széles sávban csak az altalajt le
hetett regisztrálni. A romtól K-re húzódó keskeny te
rületen egy köves szintet találtunk, melyet 18. századi 
leletanyag keltezett. A D-i fal mellett kővel falazott ol
dalú, kis átmérőjű vízgyűjtő gödröt, az É-i oldalon pe
dig szintén újkori téglából rakott lépcsőalapozást lel
tünk. A pince kő-hevederíves kialakítású középkori fa
lát a 19 .  században téglafallal elrekesztették, közepén 
másodlagosan elhelyezett barokk nyíláskeretekből aj
tót nyitva raj ta .  A pince belsejében a betonpadló feltö
rése után mintegy másfél méter vastag újkori réteg
sort találtunk. Középkori használati réteg nem volt, va
lószínűleg az újkor elején kisebb szintsüllyesztést haj
tottak- végre benne. A Ny-i oldalon egy ovális gödör 
helyezkedett el, betöltésében késő középkori kerámiá
val és fadarabokkal. A pince DNy-i és ÉNy-i végéből a 
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pince közepe felé egy-egy kőlapokkal kiágyazott vízel
vezető csatorna futott a gödör irányába Y alakban. A 
pincefal alapozásának alsó kősora megegyezik a felté
telezett középkori járószintjével, valamint a heveder
ív és a „pillér" alapozási szintjével. A rom DK-i sarká
nál látható „pillér" a középkori pince folytatása K felé. 
A rom ÉK-i sarka mellett egy újabb középkori pince 
DNy-i sarkát találtuk. Ennek a pincének kváderköves 
falát a középkor folyamán a korabeli járószintig vissza
bontották és a sarok felhasználásával felépítették a 
ma ismert házat. Betöltése vastag, török kori lelete
ket tartalmazó föld, majd alatta 15 .  század első felére 
jellemző kerámiákat tartalmazó, magos, fekáliás ré
teg volt. 

A harmadik ütem az aljzatbeton megerősítését szol
gáló cölöphelyek feltárása volt. Egy kivételével ezek a 
1,5x1,5 m-es gödrök üresnek bizonyultak. A B7 cölöp 
helyén egy keskeny, középkori falcsonkot és két nagy
méretű mészkősziklát találtunk. 

A műemlékileg védett középkori házat - a tervek 
szerint - a felépítendő irodaház belső udvarában lehet 
majd látni. 

BENDA JUDIT 

63 .  Budapest, 1. Fő utca lli- 1 8 . 
ő 
A területen a tervezett építkezést megelőzően 2003. 
szeptember 8. és október 6 .  között próbafeltárást vé
geztünk. A 3500 m2-esre tervezett épület alapozási fe
lületébó1 mintegy 1500 m2-t tártunk fel. A területet bo
rító mintegy 3 m-es feltöltés alatt húzódó iszapos alta
lajban semmiféle régészeti objektumot nem találtunk. 
Szórványleletként 2 db közelebbről nem meghatároz
ható, kisméretű, jellegtelen őskori kerámiatöredék ke
rült elő. Avar sírok vagy arra utaló nyomok nem jelent
keztek. 

A terület részlegesen feltártnak tekinthető. 

6Li.  Budapest 1„ Orom utca 16 .  
0 

HORVÁTH M. ATTILA 

2003. szeptember 2-án és 9-én ellenőriztem a földmun
kát és a támfalépítést az 5317. hrsz.-ú ingatlanon. 

A régészeti megfigyelések során megállapítható 
volt, hogy az Orom u. 14. és 16. számú telkek határán 
a támfalhoz kialakított metszetfal (a 16. sz. ház körüli 
terepszint felett 1 ,8  m magasságig) laza, kövekkel, 
agyaggal és humuszcsíkokkal kevert feltöltést mutat. 
Az eredeti földfelszín mélyebben lehet, mint ez az új
kori feltöltés. 

A megfigyelések alkalmával régészeti leletet, vagy 
települési réteget nem találtunk. Így nem volt megálla
pítható, hogy a gellérthegyi késő bronzkori és kelta te
lepülés erre a területre is kiterjedt-e avagy nem. 

MARÁZ BORBÁLA 
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65. Budapest, 1 .  Rudas-fürdő 
Tö, Kú 
2003. október 23-24-én a fürdő felújítási munkáihoz 
készülő tervezéssel kapcsolatban, statikai szempont
ból alapfeltárásokat végeztek a Rudas-fürdő török ko
ri kupolacsarnokában, a fürdőépület északnyugati sar
kában a masszírozó helyiségben, valamint az öltözők 
terültén két helyen. A fürdő mai épületegyüttese a tö
rök korban épült Jesil direkli ilidzse (Zöld oszlopos für
dő) néven ismert termálvizes fürdő átalakításával, ki
bővítésével alakult ki. Mivel az épület műemléki vé
dettség alatt áll, a munkálatokat régészeti felügyelet 
mellett lehetett végezni. A felügyeletet a Budapesti 
Történeti Múzeum adta. 

A megfigyelések alapján régészeti jelenségeket az 
1/a,  1 /b (kupolacsarnok) és 4 .  (masszírozó helyiség) 
szondákban találtunk. Az átépítési munkáknál ezek 
meglétét feltétlenül figyelembe kell venni. Mivel köz
vetlenül a mai burkolat alatt már jelentkeznek, még a 
legkisebb földmunkát is feltárásnak kell megelőznie. 
Várható, hogy a kupolacsarnok eredeti, kó1apokból ké
szült burkolata több helyen is előkerül, feltehetően csak 
ott pusztult el, ahová körben a lefolyócsatornát épí
tették. Elképzelhető az is, hogy a medencék eredeti 
burkolatából megmaradtak részletek. Az épület többi 
részén sem lehet eltekinteni a régészeti-műemléki ku
tatástól, ugyanis - eddigi felmérések hiányában - a tö
rök kori épület pontos kiterjedését és szerkezetét nem 
ismerjük. 

66. Budapest, 1 .  Szalag utca 22-30.  
Ő, LT, Ró, Kö,  Tö 

Kov Ács EszTER 

2003 .  április 29. és szeptember 19. között építkezést 
megelőző mentő feltárást folytattak a Budapesti Törté
neti Múzeum munkatársai a Szalag utca 22-30„ vala
mint a Donáti utca 21-23. számú (egyesített) telkeken. 

1989 nyarán a területen már folytattak előzetes fel
tárásokat (Bencze Zoltán - Horváth Attila - H. Hanny 
Erzsébet - Kocsis Edit - Végh András). A hét telken 
kilenc keskeny, de a telekhosszakon végigérő kutatóárok
ban - a Szalag utcai oldalon - középkori falakat, pincé
ket, és őskori (kelta) házat, vermet, - a Donáti utcai ol
dalon - középkori rétegbe ásott török kori sírokat talál
tak. A terület eredeti felszínére lehetett következtetni 
abból, hogy a Szalag utcai oldalon (lent) igen magasan 
megtalálták az altalajt, a Donáti utcai oldalon (fent) vi
szont csak több, mint három méteres mélységben érték 
el azt. 

A gépi munka utáni felületi tisztítás során kiderült, 
hogy a Szalag utcai oldal telkeinél, a 22„ a 24„ valamint 
a 26. és a 28. Ny-i felénél az altalaj lényegében az újkori 
házak bontási törmeléke alatt húzódik. Ezeken a helye
ken valószínűleg-úgy-építették fel a 18. században a la
kóházakat, hogy az eredetileg magasabban fekvő, lejtős 
talajszintet vízszintesre nyesték, eltüntetve ezzel a ré-

gészeti rétegeket. A telkek Ny-i végébe (a hegyoldalba) 
pincéket építettek, részben ásott, részben fúrt techno
lógiával. A Szalag u. 26. és 28. K-i felén, valamint a 30. 
telken sok földbe mélyített objektumot (falakat, pincé
ket, vermeket, sírokat) , a Donáti utca 21. és 23. telkeken 
pedig vastag rétegsorokat és sírokat tudtunk feltárni. A 
továbbiakban telkenként tárgyaljuk az eló'került régé
szeti objektumokat. 

Szalag utca 22.: A telek K-i felében - az újkori fala
kon kívül - egy É-D-i irányú középkori falcsonkot és 
két török kori szemétgödröt találtunk. A telek Ny-i vé
gében egymásra ásott középkori, török kori és újkori sze
métgödröket tártunk fel. 

Szalag utca 24. : Ez a telek lényegében régészetileg 
„üres" volt. Az itt állt újkori lakóház alapozásakor nagy 
szintsüllyesztést hajtottak végre rajta, így a barokk ház 
falain és pincéin kívül kevés objektumot találtunk. Egy 
kissé amorf, ovális alakú gödröt, amely színültig tele volt 
em bercsonttal. Mivel a vele szemben lévő telken (Szalag 
utca 19.) 1997 nyarán Végh András a Szt. Istvánról elne
vezett középkori ágostonos kolostor temetőjét találta meg, 
ezért feltételezzük, hogy a mondott gödröt akkor áshat
ták, amikor az újkorban házat emeltek az elfelejtett te
mető osszáriuma fölé. Az akkor talált nagy mennyiségű 
csontot ezen a szemben lévő telken ásták el. A széles te
lek É-i felében egy már 1989-ben kiásott kelta ház D-i 
metszetfalban hagyott D-i szélét bontottuk ki. 

Szalag utca 26.: A teleknek csak a K-i végében talál
tunk középkori maradványokat. A Szalag utcával pár
huzamosan egy vastag, kavicsos mészhabarccsal szilár
dított kőfal került elő, melyen több átépítés, javítás nyo
ma is megfigyelhető volt. A fal egy része meredeken 
dó1t az utca felé, sőt, az eredeti alapozási síkjából is ki
mozdult. Feltételezhető, hogy egy földrengés, vagy su
vadás lökhette meg. A fal mögött egy vastag, középkori 
szemétréteg került felszínre, valamint török kori és kö
zépkori szemétgödrök, és egy kelta ház részlete. 

Szalag utca 28.: Ez a telek szintén az újkori bolyga
tások áldozata lett. Csak egy őskori, földbe mélyített ház 
foltját, valamint ennek betöltött földjébe ásott kelta ke
mencét és szemetesgödröt találtunk. A vastag középko
ri támfal itt is futott, bár É felé eső részét egy újkori 
pince megsemmisítette. 

Szalag utca 30. :  Az eredeti domborzat hirtelen esé
se miatt ezen a telken nagy számban maradtak meg a 
régészeti maradványok. Egy nagyméretű, földbe mé
lyített kelta ház betöltött földjébe ásva kelta, méhkas 
alakú vermet és római sírokat találtunk. A középső ré
szen egy török kori szemétgödröt, két középkori és egy 
barokk pincét, valamint számos újkori házfalat bon
tottunk ki. A 26-os telken már említett vastag közép
kori fal itt is folytatódott, bár sem É-i, sem D-i végét 
nem lehetett megfogni. A fal K-i oldalán sóderrel és 
nagyméretű folyami kaviccsal kialakított középkori utat 
találtunk. 

Donáti utca 21-23. : A támfalak „mögötti" területen 
igen vastag (2 m) újkori feltöltést találtunk. Ez alatt egy 
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vékony, szemetes, 18. századi járószint húzódott. A ré
tegbe négy gödröt ástak az újkorban, betöltésükben ren
geteg marha szarvcsapot leltünk. Ez alatt egy több, mint 
két méter vastag humuszréteg feküdt. A réteg felső fele 
14-15„ alsó fele föként 13. századi és nagyon kevés ké
ső középkori kerámiát tartalmazott. A felső részbe a tö
rök korban sírokat ástak. A csontvázak mellett (154 sír) 
mellékletet nem találtunk. A török temető az 1686-os 
Buda visszafoglalását ábrázoló rézmetszeteken ábrázol
va van. A vastag humuszréteg a „terasz" Ny-i felén volt 
megfigyelhető, DK-i, K-i és É-i szélén megtaláltuk a sár
ga agyagmárgás altalajt, valamint egy karéjosan felma
gasodó márgás-kőporos „töltést". A nyomokból ítélve fel
tételezzük, hogy a középkorban ezt a kis területet „kő
bányának", felszíni mészkőnyerő helynek használták. Ezt 
támasztja alá a humusz alatt feltárt, közel vízszintesre 
vágott altalaj, valamint a humuszban talált rengeteg 
m észkősifra, melyek a K-Ny-i irányú metszetfalban lát
ványosan mutatták az utólagosan idehordott földtömeg 
K-ró1 való (tehát nem a hegyoldal, hanem a Duna felöli 
oldalról) bedöntési irányát. 

Munkatársak: Hable Tibor, Horváth Attila. 

6 7. Budapest, 1 .  Szent György tér 
B, Á, Kö 

BENDA JUDIT 

2003. május 12.-július 24. között a Budai Várgondnok
ság Kht. megbízásából megelőző feltárást végeztünk a 
budai Szent György téren, a volt Hadügyminisztérium 
u dvarain. A kutatás feladata volt a terület ideiglenes 
kertészeti kiépítése, és a volt HM maradványainak rész
beni felhasználásával a belső udvarban létrejövő szol
gáltató egység kialakítása előtt a veszélyeztetett régé
szeti emlékek feltárása, illetve a késó'bbi, hosszú távú 
kiépítés tervezéséhez szükséges régészeti adatok szol
gáltatása. 

A kivitelezés előtt az udvar teljes felületű és a régé
szeti rétegekre vonatkozóan teljes mélységű feltárására 
volt szükség. 

A déli udvar területén részleges feltárásra került sor, 
amely az 1988-1995 közötti időszakban nyitott kutató
árkok tanúfalainak elbontását, illetve az északi oldalon 
csaknem teljes területű feltárást jelentett. Az ásatás so
rán sikerült elérnünk, hogy a rámpát a megőrzésre al
kalmas régészeti leletek figyelembe vételével alakítsák 
ki. Mi pedig törekedtünk arra, hogy a részleges feltárás 
folyamán csak a legszükségesebb munkálatokat végez
zük el, gondolva egy esetleg késó'bbi, teljes felületű ku
tatás lehetőségeinek javítására. 

Teljes feltárás a volt Honvédelmi Minisztérium 
belső, azaz É-i udvarában 
Az udvar területének természetes domborzati képe cse
kély É-B-i lejtést mutatott� Az-altalaj szintje a HM vissza
bontott falainak meglévő koronájától átlagosan 2-2,5 m 
volt. A korábbi, Feld István által vezetett ásatások során 

feltételezett, az egész hegygerincet tagoló, a HM alatt is 
áthúzódó, K-Ny-i irányú természetes árok ennek az ud
varnak a területén már nem jelentkezett olyan határo
zottan, mint a déli udvar területén, de valószínűleg an
nak peremét találtuk meg. 

A megközelító1eg 225 m2 felületű udvart jelentős 
részben felszabdalták a korábbi kutatások kutatóárkai, 
ami nem tette lehetővé raszter rendszerű, a felületi fel
tárásra legalkalmasabb szisztéma alkalmazását. 

Az udvar É-i, kb. 2,5 m széles sávját a HM építése
kor kialakított angolakna foglalta el, amely minden ré
gészeti objektumot elpusztított. Járószintje alatt csak a 
márga altalaj jelentkezett. Az akna mentén az újkori fel
töltés alatt 13-15. századi feltöltési rétegeket azonosí
tottunk. A rétegek alatt az őshumuszon lejárt felületet 
bontottunk ki. Az őshumuszba beásva szájával lefordí
tott fehér anyagú 13.  századi fazekat találtunk, amely
nek belsejében feltehetőleg galamb csontvázát tették 
rontás ellen vagy építési áldozat céljából. 

Az ÉK-i sarokban 14-15 .  századi leleteket tartalma
zó vermet tártunk fel. Az angolakna nyúlványait össze
kötő, K-Ny-i irányú téglafal D-i oldalán jelentős mére
tű és mélységű középkori illetve újkori gödörobjektu
mok bontakoztak ki. A 8-9/ÉNy/B szelvényben ovális, 
késő középkori betöltésű gödör került feltárásra, amely 
időszakosan kapcsolatban volt a K-i végénél elhelyez
kedő, alább részletezésre kerülő ciszternával. A 209-es 
jelű ovális gödör Árpád-kori külső kemencét vágott, 
amelynek hamuzógödre D-i irányba nyúlt. 

A 8. árok É-i részében, illetve a 8-9/ÉK-i szelvény
ben az egykori Szent János utcára (mai Színház utca) 
néző középkori lakóház Ny-i végében létesített, felső ré
szén kifalazott ciszternát tártunk fel. A 2x1,4 m alapte
rületű vízgyűjtónöz a K-i és a Ny-i oldalon falazott pil
lérekre támaszkodó teher-elhárítóíves beömlőnyílások 
ízesültek. A K-i oldalon a beömlőnyíláshoz az altalajból 
kialakított rézsű, a Ny-i oldalon a korábbi gödör betöl
tésébe ásott lefolyó vezetett. 

A ciszterna alsó része a márga altalajba mélyedt. A 
ciszterna D-i, 40 cm széles falazása az objektum K-i vé
génél 60 cm széles épületfallal épült egybe, amelynek 
alapozási síkja 40 cm-rel magasabban volt a vízgyűjtő 
kőfalának aljánál. 

A két fal találkozásánál D-i irányba nyúló falazott 
támpillérrel fokozták a stabilitást. A fal keleti folytatá
sát a HM K-i épületszárnyával elpusztították. Az épület 
másik, párhuzamos falát a pillér alapján, az angolakna 
területén feltételezzük. A lakóház K-i, azaz a középkori 
Szent János utcára néző homlokzatát és átépítésének 
maradványait 1994-ben Feld Istvánnal tártuk fel a mai 
Színház utcában. A ciszternát a török korban kezdték 
feltölteni, véglegesen a 19. században tömték be felte
hetően a házban működő patika hulladékával. 

A 9. árokban és annak É-i oldalán már 1994-95-ben 
előkerült- annak- a kőalapozású, faszerkezetű- építménynek 
több részlete, amelynek kutatása az egyik legfontosabb 
célkitűzés volta az udvar ásatása során. Az ÉK-DNy-i 
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tájolású kősor az egész udvart keresztülszelte. É-i olda
lán égett, pusztulás jellegíí, enyhén D felé lejtő felület 
bontakozott ki a késó'bbi feltöltések alól. A néhol ha
barccsal összefogott kősorból a 8-9/ÉNy/B szelvény te
rületén két É-D-i irányú kősor is kiágazott. Az épületet 
13 m hosszan tudtuk követni. K-i lezárását nem tudtuk 
meghatározni. Feltehetó1eg a HM építésével pusztulha
tott el úgy, hogy a jelenség kontúrjának É-i része sem 
maradt fenn. Az Árpád-kori faszerkezetű épület kora
beli pusztulását követően nem került sor teljes elbon
tásra, hanem az egész udvar területén megfigyelhető 
jelentős vastagságú középkori feltöltés takarta el. Ezt a 
jelenséget a korábbi kutatásoknál dokumentálhattuk a 
Színház utcában is, amely a középkori város kiépülése
kor az itt húzódó természetes árok feltöltésével és kör
nyezetének építésre alkalmas kialakításával jött létre. A 
13-14. századi feltöltésbe több középkori gödörobjek
tum mélyedt. Közülük kiemelkedik az a kb. 5 m mély
ségű, teknő alakú gödör a 8. árok déli végében, amelyet 
a korábbi kutatások során ároknak véltünk. A beásás 
funkcióját megállapítani nem tudtuk egyértelműen, 
azonban betöltéséből előkerült jelentős mennyiségű 
fémsalak műhelytevékenységre utalhat. Számtalan 13. 
századi kerámiát is találtunk fekete iszapos, kevert be
töltésébó1, amelyek között különleges, egyedi darabok 
is találhatóak. 

A 9. árok K-i szakaszának és a 8. ároknak a metsze
tében részben másodlagosan felhasznált faragott köve
ket alkalmazva 1x1 m alapterületű pillért ültettek a kö
zépkorban, megközelító1eg egyvonalban a ciszterna kül
ső támpillérével. 

Az egész udvar területén jelentős mennyiségű ős
kori objektumot tártunk fel az altalajba mélyedve. A 
beásások egyik része változatos formájú és mélységű gö
dör, illetve verem volt. Ezek elszórt csoportokban je
lentkeztek. Az objektumok másik csoportját a K-Ny-i 
sorokba rendeződő, sekély mélységű, elnyújtott cölöp
lyukak jelentették. Ezt a csoportot az őskor j ellegzetes 
oszlopszerkezetes házainak tanúiként határozhattuk 
meg. Az őskorban a belső udvar területén, illetve az at
tól É-ra lévő magaslaton bronzkori telep húzódott. 

Részleges feltárás a volt Honvédelmi Minisztérium 
déli udvarában 

A korábbi ásatásokkal ellentétben az udvar területének 
természetes domborzatát kutatni nem volt módunk. 
Megerősíteni vagy elvetni sem tudtuk a korábbi ásatá
sokon feltételezett természetes árok létezését. Minde
nesetre mesterséges és természetes rétegeket is megfi
gyelhettünk az északi udvaron mért átlagos altalajszint 
alatt. 

Az udvar régészeti szempontból két részre tagoló
dott. A feltárás során feltűnő volt, hogy a terület É-i 
felén, hasonlóan a középső udvar nagy részén tapasz
taltakhoz, nem volt intenzív a középkori beépítettség. 
Az udvarrészt nagyrészt a szövevényes hálót alkotó új
kori falak tagolták. Napjainkban a rendszerbe nem he-

lyezhető falak megközelító1eg azonos mélységig mélyed
tek a késő középkori, újkori feltöltésbe. Néhány falba 
középkori, feltehetőleg a közelben állt épületek farag
ványait építették be másodlagosan. 

Az udvar É-i sávja elsősorban az Árpád-kori telepü
léstörténet szempontjából jelentős. A 6. árok É-i részé
ben és a 6-7. szelvényben a modern visszatöltés alatt, 
2,5 m mélységben az Árpád-korból származó égett pad
lórétegeket figyeltünk meg. A legfelső járószinten 60 cm 
széles, törtköves, K-Ny-i irányú fal húzódott, amely egy 
kőalapozású, faszerkezetű felmenő falakkal épült épít
mény D-i határa volt. A falat 4 m hosszúságban követ
hettük a 7. árokban. É-i párjának nyomait feltételeztük 
a 6-7. szelvény É-i végében. 

Az épület felhagyását, pusztulását követően, felte
hetó1eg a város alapításának időszakában, Ny-i részébe 
lapos márgakövekbó1 sárga agyagba rakott falazatú ke
mencét építettek, amelynek omladékát és falmaradvá
nyait figyeltük meg a 11 .  árok középső szakaszában. Az 
objektumot nem tártuk fel, mert kiesett a közvetlenül 
veszélyeztetett zónából. Feltehetó1eg ipari tevékenység
hez használták. Nem kizárt, hogy a városi építkezések 
miatt épült. Az Árpád-kori periódushoz tartoztak az 
udvar Ny-i peremén 3 m mélységben húzódó köves, já
rószintszerű felületek, amelyek jelentős vastagságú 13-
14. századi feltöltés alatt helyezkedtek el. 

Az ásatási terület középső részén további középko
ri jelenségeket figyelhettünk meg. A kemence felett, kb. 
0,5 méterrel magasabban 60 cm széles, 14. századi épí
tésű falsarkot tártunk fel. Ezt az épületet korábban is 
azonosítottuk, azonban most sikerült téglából kirakott 
járószintjét is meghatároznunk, sőt megállapíthattuk, 
hogy a 15. században már el is bontották, és elplaníroz
ták a területét. 

Az udvar déli felén összefüggő pincerendszer rész
leteit tártuk fel .  A 7-10. szelvény és a 10. árok területén 
húzódó pince 6,6 m hosszúságú szakaszát kutathattuk, 
ugyanis Ny-i végét a HM Ny-i, alápincézett szárnya pusz
tította el. A pince törtköves falazatán többszöri átépí
tést, átalakítást figyelhettünk meg. Alapvetően két részre 
tagolhatjuk az építményt. Nyugati fele mindvégig meg
őrizte középkori kialakítását. Egységes márgafalazatba 
ízesülő téglából épített dongaboltozat fedte a helyisé
get. Az északi falat téglával boltozott szellőzőnyílás ta
golta. Ugyanennek a falnak a külső, udvari oldalát 130 
cm széles, téglával burkolt folyosó övezte. 

A déli fal nyugati szakasza eredetileg a szomszédos, 
déli épület északi fala volt. A felhasznált fal a HM falá
tól 3 m-re falsarokként végződött, ezért ahhoz hozzáépít
ve, annak külső síkját követve építették meg a teljes dé
li falat. A hozzáépítésnél, kihasználva a falsarok K-i tag
ját, dél felé vezető, 130 cm széles mélypincelejárót, il
letve mélypincét alakítottak ki, amelynek feltárására 
nem volt módunk. 

A mélyépítményt-K feló1 közelítették meg az 1,2 111 
széles téglaalapozásra rakott, valószínűleg kó1apokkal 
burkolt lépcsőn, amelyet az ÉK-i sarokban helyeztek el. 
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A pince keleti szakaszát, a mélypince lejárójáig, illetve 
a szellőzőablakig a késóobiekben átépítették. Lefarag
ták a korábbi boltozat vállait és a falak elé puha mész
kó1Jó1 faragott kváderekkel kirakott köpenyt húztak. Az 
így leszűkített térszakaszt kváderekkel boltozták át. Az 
északi oldalon a kónasábok közé téglát is raktak. A bejá
rat mellé, az ÉK-i sarokba 90x90 cm-es padkát építet
tek, fölötte mécsestartó fülkét alakítottak ki. A pince 
járószintjét nem vizsgálhattuk, mindössze 2,5 m mély
ségig mélyítettünk a mai szinttó1. Az építmény az új
korban is használatban volt, sőt a HM építésekor is hasz
nosították, mint meszesgödröt, amit a falakon lévő mész
réteg bizonyított. A pincéhez a Színház utca feló1 újkori 
épületfalak csatlakoztak. 

Az udvar déli szélén vizsgált pincerendszert a ko
rábbi kutatások alkalmával már csaknem teljesen fel
tártuk. Teljesen most sem bontottuk ki, azonban pon
tosítani tudtuk építéstörténetét. A három tagból álló 
rendszer Ny-i tagját az előző épületnél említett falsarok 
j elenti. A fal eredetileg a középkori Zsidó utca irányába 
néző pince része volt, amit a K-i oldalán dokumentált 
alapozási padka igazolt. A késóob hozzáépült K-i tol
dással viszont már az egykori Szent János utcai és Zsidó 
utcai telkek összekapcsolódtak. A keleti pincerészt osz
tófallal tagolták, amelyet kőkeretes nyílással törtek át. 
A HM pusztításai miatt nem igazolható az a feltétele
zés, hogy az összeépült pincék egymás között átjárha
tóak lettek volna. Azonban az eddig kibontott pincebe
töltésbó1 előkerült érem- és kerámialeletek tanúbizony
sága alapján állítható, hogy a most látható pincetagokat 
a 15 .  század első felében betöltötték, az itt állt házat 
elbontották. Mivel az épület közvetlenül az ekkor 
felépült Szent Zsigmond templom mellett helyezkedik 
el, ezért a ház beleesett a prépostság építéséhez köthe
tő királyi kisajátításba. A falszomszéd épület viszont to
vábbra is fennmaradt, sőt késóob a déli pince betöltésé
be mélypincelejárót is vágtak. Nem sikerült meghatá
rozni a két pince közös falának K-i szakaszán újra meg
figyelt kőkeretes vaknyílás szerepét. A keret közötti részt 
eltérő módon falazták, azonban valódi nyílást nem ala
kítottak ki, hiszen a fal koronájában vagy a D-i oldalán 
nem mutatkozott nyílásra utaló elválás. Mindenesetre 
érdekes, hogy az „álajtóhoz" kó1épcső vezetett.(?) Azon
ban ez utalhat arra is, hogy abban az időszakban, ami
kor mindkettő egyszerre volt használatban, a tulajdo
nosuk is azonos volt, és a két épületet össze akarta kap
csolni. A pincék városi körülmények között kiemelkedő 
méretei miatt felmerült az elképzelés, hogy a forrásada
tok alapján a templom északi oldalára lokalizált harmad
rendi begina kolostor részei lettek volna. 

A területen végzett korábbi feltárások vezetője Feld 
István volt, aki a jelenlegi ásatás során szakértőként vett 
részt a munkában. 

Munkatársak: Kovács Eszter, dr. Kálnoki Gyöngyös
sy Márton régészek,- Plajner Borbála okleveles ásatási 
technikus. 

ZÁDOR JUDIT - KÁRPÁTI ZOLTÁN 

68. Budapest, 1 .  Táncsics Mihály utca 1 Li .  
Kö 
2003. március-áprilisban a tervezett új pince helyén vé
geztünk régészeti feltárást, az épületben pedig falkuta
tást. A felújítási munkák során az egész év folyamán 
tettünk megfigyeléseket. Igazolódott, hogy a ma álló ház 
(hrsz. 6580) középkori alapokra épült, azonban a több
szöri átalakítások során szerkezete teljesen megválto
zott. A háromtengelyes homlokzatú ház északi oldalán 
nyílik a bejárata. Kapualja kóooltozatú, innen nyílik a 
feljárat az emeletre. A földszint déli oldalán található 
helyiségsor három részbó1 áll. Az első helyiség - amely 
ma szoba - bejárata a kapualjból nyílik. A kutatás során 
kiderült, hogy ez a rész őrzi a legtöbb középkori elemet. 
Eredetileg ez a helyiség volt a középkori ház kapualja. 
Falai törtkóoől épültek, és téglából készült dongabolto
zat fedi, amely a keleti zárófalnál rövid szegmensíves 
szakasszal kezdődik. (Ez szolgált arra, hogy a kapuszár
nyakat befelé tudják nyitni.) A kapualjat utólag boltoz
ták át, ennek nyomai jól láthatók a boltozat indításánál 
lévő falelválásban. A homlokzati fal belső oldalán meg
figyelhető volt egy nagyméretű nyílás utólagos elfala
zása, ami szintén a középkori kapu meglétére utalt. A 
homlokzaton végzett kutatás során előkerült a gótikus 
kapu kemény mészkó1Jó1 készült élszedett keretkövei
nek egy része: a déli oldalon a kerékvető kő töredéke és 
az első keretkő, az északi oldalon a kerékvető kő és négy 
keretkő (közülük kettő sérült, hiányos állapotban) . Ezen
kívül a nyílás elfalazásában még egy keretkövet talál
tunk. A kapu szélessége 3 m volt. A földszinti helyiség 
déli falának kutatásakor a falról helyenként hat réteg
ben felhordott modern vakolat lebontása után ülőfül
kesor maradványai kerültek elő, melyből az első (kele
ti) fülke maradt legépebben. Itt a teljes fülke megma
radt, bár a kövek felületét levésték, így műformák nyo
mát nem lehetett megfigyelni. A középső fülkébó1 csak 
a váll indítása került elő, a többi részletét teljesen elfa
lazták. Ezt az elfalazást statikai okokból nem lehetett 
megbontani. Ez az elfalazás a harmadik (nyugati) fülke 
egy részét is eltakarta, azonban itt egy sekély falfülkét 
alakítottak ki, amelyet csak utólag falaztak be. Ennek a 
falfülkének a kibontása után bukkantak elő a harmadik 
ülőfülke felső kövei, valamint itt találtuk meg a helyi
ség legkorábbi (már a 20. századból származó) kifesté
sének nyomait. A fülkétó1 nyugatra a falhoz már az új
korban egy kéményt építettek, amelyet továbbra is hasz
nálni kívánnak, ezért azt megbontani nem lehetett. Ez 
a kémény fedheti a harmadik fülke pillérét. Mivel a ké
mény után a falfelület eredeti, középkori formájában 
el6került, és abban újabb ülőfülke nyomát nem talál
tuk, bizonyos, hogy az ülőfülkesor három elembó1 állt. 
A fülkesor az első tipológiai csoportba tartozó három
karéjos fülkék talán legegyszerűbb képviselője lapos, szé
les karéj okkal. Elemei kemény mészkó1Jó1 készültek. Lá
bazatát nem találtuk, mivel a helyiség ezen oldalára az 
alatta lévő pince födémének megerősítésére betonko
szorú készült. 
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A helyiség északi falán is megtaláltuk az ülőfülke
sor maradványait. Az első ülőfülke keleti pillérét az új
korban nyitott pincelejárat pusztította el. Felső kövei 
lefaragva és helyenként téglával kipótolva még megvan
nak, azonban nyugati pillére is hiányzik a vállkőtől lefe
lé. Ezt a ma is használatban lévő ajtó jelenlegi kialakítá
sakor építették át. A kapualjból a középkori ház északi 
helyiségébe nyíló ajtó eredetileg is itt lehetett, mivel az 
újonnan kialakított pince helyének feltárásakor a mai 
kapualj déli falán a mai járószint alatt in situ küszöbkö
vet találtunk a mai aljtó küszöbe alatt, ennek tengelye 
azonban nyugatabbra volt. Az ajtótól nyugatra a közép
kori fal is igen sérült volt, több helyen kipótolták, eléfa
laztak. Ebben a falszövetben találtuk meg az ülőfülke 
köveit másodlagosan beépítve. Úgy tűnik, az ülőfülke
sor hármas osztása ezen a falon is megvolt, de itt a kö
zépső fülke helyén ajtó lehetett. A boltozat ezen részén 
egy rövid szakaszon megfigyelhető volt az eredeti va
kolat, amelyre a fal pótlásai ráfedtek. A helyiség déli 
fala a mai telekhatárig megfigyelhető volt, és egybeépült 
a hátsó zárófallal. A déli fal középkori magja a mai eme
leti szinten még mintegy 1,2 m magasságig áll, ettó1 fel
felé más szerkezetű: kó'bó1 és téglából épült. A ház hát
só traktusában lévő kisebb helyiségek újkori kialakítá
súak, a jelenlegi állapot több periódusban épült meg. 

A középkori ház teljes kiterjedését nem ismerjük, 
mivel a mai ház északi zárófala a 16. század második 
felében, már a török korban kezdett kialakulni. A pince 
alapjainak kiásása során tártuk fel a legkorábbi részle
tet. Ez egy négyzetes alaprajzú, nagyméretű pillér, ame
lyet részben a sziklára alapoztak, azonban keleti fele már 
egy nagyobb mélységű, betöltésében középkori lelet
anyagot tartalmazó szikla pince DNy-i sarka fölött áll. A 
pillér megerősítésére alapjait gerendából készült keret
re állították, amelybó1 ma már csak a gerendafészkek 
láthatók. A pillér párja közvetlenül a homlokzat mellett 
található, a pillérek kváderekbó1 épült boltívet tartot
tak. Ezt az észak felé nyíló átjárót feltehetően még a 
török korban elfalazták, beszűkítették. Az elfalazást szin
tén gerendarácsra építették, azonban a sziklapince be
töltése az idők során annyira megsüllyedt, hogy a fal 
alja és a betöltés teteje között mintegy 60 cm-es üreg 
keletkezett. 

A beszűkítés során mészkó"kváderekbó1 készült, don
gaboltozatos nyílást alakítottak ki, két oldalán egy-egy 
„mécsestartó" fülkével. A helyiség puha mészkőkváde
rekbó1 álló boltozatát is ekkor építették. A dongabolto
zatos nyílást késó'bb teljesen befalazták. A 2003-ban 
megfigyelt „ülőfülke-szerű" jelenség valamelyik 20. szá
zadi „helyreállítás" eredménye lehetett. A késó'bbi elfa
lazást részben kibontották, vastagsága csak annyi ma
radt, hogy a házat az északi szomszéd felé lezárja. A 
beszűkítés nyugati felét is megbontották oly módon, 
hogy a boltozat alól kivésték a falat a pillérig. A mécses
tartó fülkén-ek- csak sekély nyoma maradt, a boltozat pe
dig ezen a szakaszon meg is ereszkedett, mivel kibon
tották alóla a tartófalat. 

A belső pillértó1 nyugatra lévő falszakasz legkoráb
ban a 18. században épült, alatta török kori rétegeket és 
egy török kori gödör részletét találtuk. A gödör betölté
sének süllyedése legújabb formája az ablakok és az ajtó 
keretelésével a 20. század során alakult ki. A felső há
rom stukkóréteg már a könyöklő bádogozása után ké
szült. 

A tervezett új pince helyének feltárása során a fe
lület déli felében közműveket találtunk. A már haszná
laton kívüli közmlívek elbontása után közvetlenül a szik
lafelszín jelentkezett. A felület ÉNy-i sarkában az újkori 
lépcső téglából épült alapozását találtuk meg. Betöltése 
újkori épülettörmelék volt. Az alapozás felső részébó1 
és beépítésébó1 18. századi puha mészkó'bó1 készült nyí
láskereteket és egy kisebb méretű, kemény mészkó'bó1 
készült oszloplábazatot bontottak ki. Az alapozás alatt 
találtuk a már említett török kori hulladékgödröt. Az 
alapozástól keletre az újkori töremlékréteg alatt először 
török kori égett törmelékréteget, majd egy szintén tö
rök kori téglapadló maradványait találtuk. A téglapad
ló alatt kisebb középkori réteg alatt megtaláltuk a szik
lafelszínt, a felület ÉK-i sarkában azonban a sziklába mé
lyülő verem foltja volt. Ennek betöltéseként észak felé 
lejtő, bezuhanó, középkori rétegeket bontottunk ki . A 
sziklaveremnek csak DNy-i sarkát tudtuk kibontani az 
új pince alapozásának szintjéig. A verem pontos mére
teit nem ismerjük, mivel mind keleti, mind északi irány
ban túlér a kutatott területen. Feltehető, hogy ez lehe
tett a középkori ház eredeti pincéje. 

Az elbontott régi csatorna kiváltására az új pince 
alatt került kivezetésre az új csatorna. Az épületen be
lül a csatorna alagútját a sziklából bontották ki, az épü
let homlokzata előtt azonban a feltöltésbó1 egy, a kö
zépkori ház alapfalai mellé épített, K-Ny-i irányú újko
ri fal, valamint a falsarok és az ebbó1 induló É-D-i irá
nyú fal részlete került elő. 

69. Budapest, 1. Toldy Ferenc utca 9. 
Á, Kö,  Tö,  Kú 

Kov Ács EszTER 

2003. március 20. és április 11 .  között mentő feltárást 
vegztünk a telken, azaz a Toldy Gimnázium tornapá
lyáján és udvarán, a felépítendő tornacsarnok helyén. 

Kutatási területünket beszűkítette a 2002 nyarán 
feltárt szondaárkok vonala, melyeket nem bontottunk 
ki újra. Statikusi kérésre nem kutathattunk a tornapá
lya DK-i sarkában, a területtó1 D-re álló lakóház (Donáti 
u. 26.) É-i falától É-ra fekvő 6 méteres sávban. A Ny-i 
telekhatár cölöpfalának elkészülte után a kivitelező cég 
- tudtunk nélkül - 1 méteres szintsüllyestést végzett az 
egész területen a cölöpök kihorgonyzásának indokán. 
Ezzel a művelettel megsemmisítették a feltárható régé
szeti rétegek és objektumok nagy részét. A háromhe
tesre szűkült munkát két ütemben hajtottuk végre. 

Elsőként a terület Ny-i sávját vizsgáltuk. A sáv É-i 
felében a gimnázium építése előtt (150 évvel ez előtt) 
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lebontott, 18.  században épült lakóházak alapozásait, 
pincéit, falait és járószintjeit találtuk meg. A többszörö
sen átépített, bővítményekkel toldott épületek hátsó 
traktusait pinceszerűen a márgás altalajba vájták. Kőfa
laik között gondosan rakott kő-, illetve téglapadló alkot
ta a járószintjét. Az É-i pince padlójára zuhanva nagy
méretű, faragott kőtömböket találtunk, amelyek a fe
lette álló bérház egyik bontási-átépítési periódusából ke
rülhettek a betöltendő pincébe. Feltártuk egy kerek ívű, 
kőfalazatú újkori kút megmaradt alsó kősorát. Ehhez a 
kúthoz tartozhatott a telek D-i végében talált, sárga ho
mokkó'bó1 faragott barokk kútkáva. Megtaláltuk a szon
dázó ásatás során feltárt középkori út folytatásának rö
vid részletét. Az út nyugati része a szintsüllyesztéskor 
megsemmisült. Az út mellett egy középkori és egy tö
rök kori szemétgödör is előkerült. 

Második ütemben a K-i sáv D-i felében kibontottuk 
a középkori út D-i szélét, amely a 2002-es szondaárkok 
metszetfala alá esett. Az utat a 15 .  században létesítet
ték úgy, hogy alját kissé az altalajba vágták. Vonalát úgy 
húzták meg, hogy a mai Fő utcára meró1egesen, kereszt
utcaként működhessen, majd a meredek hegyoldalon a 
Bécsi kapu felé vezessen. Az út beazonostható a De la 
Vigne-féle 1686-os felmérési térképen. Öt réteget lehe
tett elkülöníteni rajta, az alsó kettő középkori, a felső 
három török kori kerámiákkal datálható volt. A legalsó 
réteg egy részén rengeteg amorf vasdarabkát találtunk, 
ezért feltételezzük, hogy a közelben kovácsműhely le
hetett. Az út É-i oldalán feltártunk egy Ny-K irányban 
fekvő női csontvázat, amit a vékony Árpád-kori rétegbe 
ástak bele. Az út mellé temetkezés a török korban volt 
szokásban, ezért feltételezhető, hogy a testet ekkor te
mették ide. Egy jelentős vastagságú sárga agyagréteg hú
zódott a sír és az út között. A réteg kevés középkori és 
néhány török kori kerámiát, valamint rengeteg ember
csontdarabkát tartalmazott. A jelekbó1 úgy tűnt, hogy a 
Várhegy oldalában szokásos kora újkori erődítési mun
kák, földnyesések nyomaival találkoztunk. Az út men
tén húzódó török kori temetőt a 18 . sz. elején megboly
gatták a vároldal jobb védhetőségének kialakítása céljá
ból. A terület közepén egy nagyméretű, kőfalazatú pin
ce feküdt. Donga boltozatát 18. századi téglákból rakták. 
A pince nem ért ki a Donáti utcáig, K felé leszűkült, 
mejd egy téglafallal zárult. 

70 .  Budapest, I I .  Ganz utca 1 2 - l li .  
R,  B ,  LT, Ró, Kö, Tö , Kú 

BENDA JUDIT 

2003. április 14-23., valamint június 18. és december 
15 .  között építést megelőző feltárást végeztünk a telken 
(hrsz. 13572/6). 

A terület a középkorban Buda város Szentpéter
mártír külvárosának peremén helyezkedett el, közvet
lenül a Váralját körítő városfal szomszédságában. Ma
gáról a telekről közelebbi információval nem rendelke
zünk. 

A terület a feltárás megkezdésekor üresen állt. Ko
rábban a Ganz gyár üzemeinek elhelyezésére szolgált. 
A telket fedő feltöltés felső, mintegy másfél métere új
kori eredetlí volt. Ebbe a feltöltés be épültek a Ganz gyári 
létesítmények (épületfalak, gépalapozások, kemencék) , 
illetve magának a feltöltésnek felső része is néhol a Ganz 
gyár hulladékát, salakját tartalmazta. Több újkori pin
ce szintén nagyrészt ebbe a feltöltésbe mélyedt, de né
hol a mélyebben fekvő rétegeket is megbolygatta. Az 
első pince a Ganz u.  14. keleti szélén, a telekhatár mel
lett helyezkedett el, a második ugyanennek a teleknek 
a nyugati szélén hosszan húzódott végig a telek mélysé
gében. A telek hátsó részén, e két pince között egy har
madik, kéthelyiséges pincét találtunk. A Ganz u. 12. ke
leti szélén, a telek középső részén ép boltozatú, igen mély 
újkori pince került elő. A pincék nagy része a Ganz gyá
rat megelőző időszakból származik, polgárházak marad
ványai. Az említett újkori feltöltés alsó, jelentős része a 
török kort közvetlenül követő időszakból, a 17-18. szá
zad fordulójáról származik. Innen került elő egy jelen
tős kályhacsempelelet, feltehetően egy szemétre vetett 
kályha maradványai. Az újkori feltöltés alján sötétbar
na, meglehetősen homogén, enyhén köves, humuszos 
jellegű talaj borította be a telket, változó vastagsággal. 
Ez a réteg a geológiai szakvélemények szerint többszö
rös ártéri kiöntés eredményeként keletkezett, majd je
lentős talajosodási folyamaton ment keresztül. Belsejé
bó1 rendkívül kevés régészeti leletanyag került elő, a szór
ványosan előkerült kerámiák a középkorból származnak. 
A réteg tetejéró1 számos gazdag leletanyagot őrző, tö
rök kori gödör mélyedt a talajba, de török kori építmény 
nyomát nem találtuk. A telek délkeleti részének jelentős 
felületét a humuszos talaj alatt hatalmas méretű, szabály
talan alakú és nagyméretű, egymásba ásott gödrök cso
portja foglalta el. Ez a gödörfüzér minden korábbi réte
get elpusztított, egészen az altalajig hatolt. A gödrök fel
töltésében rendkívül kevés leletanyagot találtunk, ám egy
ségesen a 13-14. század fordulójára keltezhető kerámia 
jellemezte. A telek déli határa mellett, már túl a gödör
füzéren, két kút mélyedt az altalajba egymás szomszéd
ságában. Az egyik a török korból származó betöltést tar
talmazott (teljesen feltártuk) ,  a másik betöltésébó1 több 
állat csontváza (kutya, ló) került elő, középkori kerámia 
(14-15. századi) kíséretében (a megemelkedett talajvíz 
miatt teljesen kiásni nem lehetett) . A telek többi részén, 
a humuszréteg alatt, vékony, római kerámiát is tartalma
zó humuszos réteg húzódott. A római rétegek többségét 
úgy tűnik, hogy a középkorban elplanírozták, és erre te
rült rá a vastag, humuszos réteg. 

A telek az 1. századi római tábor feltételezett terü
letétől északra helyezkedik el. Az ásatási területen két 
bizonytalan rendeltetésű köves felület kivételével ró
mai kori járószintet nem tudtunk megfigyelni. Kőfal ala
pozása csak egy helyen került elő, a telek ÉNy-i részén, 
annak ellenére, hogy innen nem messze, a Király-für
dőnél, illetve a Kacsa u .  7. sz. alatti feltáráson ezek több 
periódusát is megfigyelték. Ennek okai az újkori boly-
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gatások, illetve az lehetett, hogy a középkorban a fala
kat teljesen elbontották. Eló1<erült ezzel szemben több 
tucat szemét-, illetve tárolóverem. Ezek egy részébó1 La 
Tene D és római kerámia vegyesen került elő. Leletanya
guk feldolgozása a római foglalás és az azt közvetlenül 
követő időszak kronológiájához szolgáltat majd újabb 
adatokat. Feltártuk több kisebb árok részletét, egyikben 
egy kutya teljes csontvázával. Különösen érdekes lelet 
volt egy római kút, melynek alja deszkacölöpökkel volt 
kibélelve. Ezek már sóderes rétegben helyezkedtek el, s 
a betörő víz miatt nem tudtuk teljes mélységben kibon
tani. Mivel az építkezés során a kút megsemmisül, a 
deszkákat kiemeltük. 

A területen napvilágra került őskori (késő rézkori, 
késő bronzkori) objektumok feltárását Szilas Gábor irá
nyította. 

H. KÉRDŐ KATALIN - VÉGH ANDRÁS 

7 1 . Budapest, I I .  Herman Ottó utca 20 .  
Ró 
Az Aquincumi Múzeumba telefonos bejelentés érkezett 
2003. február 4-én, hogy a fenti cím alatt (hrsz. :  12027 / 
1 ) ,  egy társasház építkezési munkálatai közben latin be
tlís feliratos követ találtak. (Lásd az illusztrációt ! )  

Még aznap helyszíni szemlét tettem, amelynek so
rán beigazolódott, hogy a dolgozók egy római kori sír
követ találtak, amely a képmező koszorúábrázolása és a 

dis manibus dedikáció alapján a 2. század első felére 
keltezhető. 

A munkások elmondása szerint a kőemléket az épí
tési törmelékben fedezték fel, ahová vagy az új épület 
alapozási munkálatai, vagy az attól nyugatra húzott 40 
cm széles 3,5 méter mély kábelkutató árok gépi kiásása 
során kerülhetett. 

A homokkóbó1 készült sírkő 86 cm magas, 64 cm szé
les és 20 cm vastag. A hevenyészetten kifaragott, kissé 
kurzív jelleglí betlíkbó1 álló feliratot az alábbiakban köz
löm (Németh Margit segítségét ezúton is megköszönöm) : 

D (is) M (anibus) / Statia · lib/erta · Ingen/ui · 

an(n) orum / XXXV. Fordítása: A halotti istenségeknek 
(dedikálva) . Statia Ingenuus felszabadított rabszolganője 
élt 35 évet) . 

A NKÖM által anyagilag támogatott leletmentésre 
február 24-28. között került sor, tisztázandó a sírkő le
ló1<örülményeit. A telek déli sarkában egy csupán 15  m2 
felületlí kutatóárkot tudtunk kimérni, az erősen boly
gatott területen ugyanis itt volt lehetőség viszonylag in
takt felületek átvizsgálására. 

A feltárás 5 napja alatt egyetlen római kori, vagy 
egyéb történeti korszakból származó lelet sem került 
elő. 

A felület egyetlen említésre érdemes újkori jelen
sége egy 40 cm mélyen eló1<erült, nagyjából ÉNy-DK-i 
irányú, kb. 60 cm széles köves sáv volt, amely valószí
nlíleg a telken korábban álló, lebontott épület kertjéhez 
tartozott támfal, esetleg valamilyen más kerti építmény 
részeként. Ezt a mészkövekbó1 és palás-jelleglí laposabb 
kövekbó1 összehordott egy-két sorból álló köves sávot a 
2003. év legelején ásott kábelkutató árokkal részben el
bontották. Valószínlíleg ekkor kerülhetett elő a római 
kori sírkő is, ami ebbe az újkori kövezésbe lehetett 
beépítve. A római sírkő laposabb formája és mérete ré
vén jól beilleszthető ezen „falazat" kövei közé. 

Mindez azt j elenti, hogy a feliratos római kori sírkő 
egy utólagos (19-20. századi) felhasználás révén került 
a szóban forgó telekre, egy ma már meghatározhatat
lan lelónelyró1. 

BESZÉDES JÓZSEF 

72 .  Budapest, I l l .  Árpád utca - Ipartelep utca -
Ságvári Endre utca 
Ró, Ú 
A Budapesti Történeti Múzeum Ős- és népvándorlás
kori osztálya a szóban forgó területen (hrsz.: 63902/6) 
2003. szeptember 3-8. között régészeti próbafeltárást 
végzett. 

A munka szükségességét a Pünkösdfürdő közismert 
leló11elyeinek és a dunai partszakasz relatív közelsége 
mellett a Szentendrei út melletti Shell kútnál talált kö
zépkori leletek, illetve a vicus Vindonianus feltételezett 
maradványai indokolták. 

A nagyjából 130x130x100 m oldalhosszúságú, há
romszög alakú, beépítetlen, füves, bokros telek a mai 
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utcaszinthez képest 1,5-2 m-rel magasabban terül el; e 
feltöltés minden bizonnyal a békásmegyeri lakótelep 
építése során keletkezett valamikor az 1970-es évek vé
gén. 

A szondákban tapasztalt rétegviszonyok teljesség
gel megegyeznek az egész építési területre hasonló vi
szonyokat mutató fúrásminták eredményeivel. 

A szóban forgó terület egykor minden bizonnyal a 
környező területekhez képest mélyebb, az emberi meg
telepedésre alkalmatlan áradmányos térszín lehetett. A 
közeli magaslatokon való emberi megtelepedésre utal
hat a néhány római- és újkori cseréptöredék. 

Az ásatáson részt vett Laczkó Mariann rajzoló. 

7 3 .  Budapest, I l l .  Bécsi út 70. 
R , Ró, Tö 

SZILAS GÁBOR 

2003. július 3. és augusztus 29. között megelőző feltá
rást végeztünk a 750 m2 alapterületű ingatlanon (hrsz. : 
14737 /3). 

A telek beépítési terveinek megfelelően 600 m2-t 
kutattunk át (a teljes felület mintegy 4/5-ét) a majdani 
épület, illetve mélygarázs kitűzött helyén. Feltáratlan 
maradt a telek Ny-i szélén kb. 100-150 m2-es felület, 
amely - az ásatási szelvény Ny-i metszetfala alapján -
jórészt recens, városi szeméttel feltöltött domboldal. 

A korábbi ásatások alapján jól ismert temető 25 
szórthamvas és 6 csontvázas sírja került elő a tárgyi in
gatlan feltárása során (2-3. század) .  A telek É-i felében, 
kb. 50-80 m2 felületen, az egykori őshumuszból kilát
szó, édesvízi mészkősziklák j elentek meg, melyeket 
(éremleletek tanúsága szerint) a 4. században külszíni 
fejtéssel bányászhattak. 

A római kort megelőző időszakból, a badeni kultú
ra gödreitt bontottuk ki a feltárt felület ÉNy-i negyedé
ben, illetve az egykori őshumusz felszínén 2 db török 
hódoltság kori, szórvány éremlelet került elő. 

71.i . Budapest, I l l .  Bécsi út 1 30 .  
Ró 

HABLE TIBOR 

A Bécsi út 130-as telken egy a Kiscelli utca 98-nál meg
kezdett társasházzal egybekötött épület építését tervez
ték. A szomszédos telken előző évben végzett feltárá
sok és az 1969-70-es években a környező telkeken vég
zett kutatások alapján római objektumok előkerülésére 
számíthattunk. Mivel a telek erősen lejtős területen he
lyezkedik el; vastag újkori feltöltéssel találkoztunk; és a 
római rétegeket csak a telek Ny-i végében nyílt lehető
ségünk az alapozás szintjén dokumentálni. Római tég
lás-köves omladék és apróköves réteg került elő a feltá
rás során. A rendelkezésre álló felületen egy kutatóár
kot nyitottunk a telek további, római beépítettségének 
tisztázása érdekében. Az árok Ny-i végében természe
tes eredetű hegyomladékot fedeztünk fel, a K-i végé-

ben pedig római téglás-köves omladékot találtunk. Fel
tehetőleg egy É-D-i irányú, opus spicatum technikával 
készített, kötőanyag nélküli falalapozást is sikerült azo
nosítani . Az ásatás során minimális mennyiségű lelet
anyag került elő. 

75 .  Budapest, I l l .  Bécsi út 3 1 0. 
Ró, Kö 

KIRCHHOF ANITA 

A 2003. év folyamán a BTM Aquincumi Múzeuma foly
tatta a lakópark-építkezéshez kapcsolódó megelőző ré
gészeti feltárást a fent említett területen. Az idei év fo
lyamán három ütemre került sor: május 12.  és augusz
tus 15. között a hegyoldalban húzódó, úgynevezett vil
laépületek szondázását végeztük el (IV. ütem) . Az úgy
nevezett 8. és 9. épületek helyén, a leendő épület teljes 
kontúrján belül végeztünk megelőző feltárást (V. ütem: 
„F" felület) . A feltárás VI. ütemét az úgynevezett 1. épü
let helyének megszondázása („G"-„0" felületek), illet
ve egy részének teljes felületű feltárása („P"-„Q" felüle
tek) jelentette augusztus 26. és november 7. között. 

IV. ütem: a „villa" 

A szakirodalomban 1934 óta Testvérhegyi villa néven 
szereplő lelőhelyen azért került sor az épületek hite
lesítő feltárására, mert a beruházó a maradványok fel
tárását, konzerválását és bemutatását tervezte a leen
dő lakópark területén. Célunk egyelőre csak az épüle
tek pontos helyének (esetleg sarokpontjainak) megha
tározása és nem a teljes felületű feltárás volt, így a kiala
kított árkokban csak a legfelső római kori szintekig 
mentünk le, a rétegekbe, omladékokba nem bontot
tunk bele . 

A szondázás során eló"kerültek a Garády Sándor 
által már meghatározott épületmaradványok, illetve 
újabb falak, padlók, útrészletek is előkerültek, amelyek 
módosítják az alaprajzi képet, és kérdéseket vetnek fel 
az egyes épületek esetleges összetartozásával kapcso
latban. 

A már ismert objektumokon túl új eredménynek 
számít az úgynevezett III. és IV. helyiségektó1 nyugatra 
előkerült, É-D-i irányú falrészlet, amely kidőlt, a hegy
nyomás miatt deformált állapotban maradt meg, ala
pozásával és felmenő részével együtt. Észak felé is egy 
újabb, K-Ny-i irányú fah·észlet és küszöbkő bukkant elő, 
illetve egy falsarok, amelyek talán az épület északnyu
gati lezárását adják. Az így körvonalazódó új helyiség
től északra pedig olyan, igen rossz állapotú terrazzo
padlórészleteket találtunk, amelyek arra utalnak, hogy 
az úgynevezett 1. és 2. épület esetleg összefüggő, na
gyobb épületkomplexum része lehetett. Szintén új in
formáció az I .  szondaárok keleti végében előkerült ÉK
DNy-i irányú kövezés, amely talán az épület felől a 
főforgalmú, diagonális út felé vezető belső út része le
het. Ez az útrészlet egyúttal valószínűleg jelöli a komp
lexum keleti szélét is. 
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Az épületmaradványok feltárása során tehát hite
lesítettük a Garády által feltárt épületmaradványokat, 
és új információkat is szereztünk a beépítettségre vo
natkozóan (új falszakaszok, helyiségek, útmaradványok) . 
A szondázás alapján egyértelműnek látszik, hogy a 
Garády által felmért épületeknél nagyobb, más alapraj
zú és talán összefüggő komplexummal kell számolni. A 
feltárás során nem vizsgálhattuk az egyes helyiségek 
funkcióját, építési periódusait, a leletanyag zöme (épí
tési törmelék, állatcsont, római kori házikerámia és né
hány terra sigillata töredék) az omladékok tetejéről, il
letve a Garády által már átforgatott felső talajrétegek
bó1 származik. Így az épületek keltezésére, funkciójára 
érdemi információnk egyelőre nincs. A 2. épület felett, 
az újkori feltöltésbó1 (vagy eróziós képződménybó1) két, 
a késő római korra keltezhető érem került elő. 

Az idei évben lefolytatott szondázás tehát ponto
san lokalizálta az épületmaradványokat, illetve előké
szítette a területet egy teljes felületű régészeti feltárás
ra, amelyre valószínűleg a jövő évben kerül sor. 

V. ütem: bejárati komplexum gazdasági épülettel 

A hegy lábánál húzódó területen 2003 során már öt na
gyobb felületen („A"-„E") vizsgáltuk a római kortól a 
késő középkorig használt, hétrétegű, diagonális út szer
kezetét, illetve egy kerítésfalként értelmezett objektum 
helyzetét, így az idei feltárás során ezen fal és a faltól 
nyugatra húzódó területrész, illetve az észak feló1 eb
ben az irányban húzódó széles, középkori út újabb rész
leteit vártuk. 

A közel 1000 m2 alapterületű felületen („F" felület 
= 8. és 9. épület) igen sűrű beépítettséget tapasztaltunk, 
különböző funkciójú objektumokkal. Legfontosabbnak 
az a bejárati komplexum tartható, amely valószínűleg a 
„villagazdasághoz" tartozott, és kerítésfalakból, kapuból, 
bekötőútból és egy nagyobb gazdasági épületbó1 állt. A 
területrész - a rétegsorok tanúsága alapján - lejtett ke
let felé, amely kb. a kialakított felület középső részén 
mélyedésben végződött, majd ismét emelkedni kezdett 
keleti és északi irányban. Ennek megfelelően az objek
tumok állapota a szelvény nyugati részében jobb volt, 
míg a felület keleti felében, újkori planírozások miatt, 
amelyek gyakorlatilag megszüntették ezt az emelkedőt, 
igen rossz volt, a tereprendezés szinte „leborotválta" a 
régészeti objektumokat egykori felületükró1. Szintén a 
rétegsorok tanúsága, hogy a római korban (és a közép
korban is) a területre igen gyakran érkezhetett eróziós 
földréteg a hegy irányából, amely vastag feltöltődése
ket eredményezett, és amely szükségessé tette az épü
letek, utak és egyéb létesítmények folyamatos megújí
tását. 

A felület nyugati végében egy K-Ny-i irányítású -
valószínűleg gazdasági rendeltetésű - kő épületkomp
lexum került elő, amelynek keleti helyiségeit sikerült 
feltárnunk. Az épület tovább húzódott -nyugat -felé, ez 
azonban már kívül esett a leendő épület kontúrján, to
vább nem követhettük. Az épület hat azonosítható he-

lyiségénél összesen öt építési fázist sikerült elkülöníte
nünk, melyeket eróziós földrétegek választottak el egy
mástól. 

Az épületet dél feló1 egy DNy-ÉK-i irányú út kerül
te ki, amely kb. 2 m széles, négyrétegű, egyenetlen fe
lületű volt, az egyes rétegek megújítására itt is az erózió 
miatt volt szükség. Funkcióját tekintve valószínűleg a 
hegyoldal feló1 érkezett, talán a „villa" keleti szélénél 
regisztrált köves útfelület folytatása (ld. fent, I .  szon
da) . Ezt majd csak a geodéziai felmérések kiértékelése
kor lehet pontosítani. Az út legfelső rétegének tisztítá
sakor trombitafibula töredéke került elő, de a többi út
rétegről is kerültek elő bronz-, illetve vasdarabok, ró
mai kerámiatöredékek. 

A gazdaságból kivezető út a felület középső részé
ben előkerült É-D-i irányú kerítésfalhoz vezetett, amely
nek egy szakaszát már tavaly is megtaláltuk („D" felü
let) . Az 50 cm széles, földbe rakott fal alapárka nem 
volt megfigyelhető, nagy valószínűséggel az akkori te
repszintre épült, erre utal, hogy a fal alja követi az egy
kori tereplejtést, és egy szintben van a legfelső útszint
tel. A talán telekhatár ként funkcionáló kerítésfalon nyí
ló, féloszlopos kapufélfájú bejáratához tartott az út, 
amelynek használaton kívül kerülése után a bejáratot 
elfalazták. Ez utóbbi nyilván a terület funkcióváltásá
val is összefügg. 

Az elfalazott bejáratba egy késóobi időpontban, la
pos kövekbó1 összerótt, fedett kőcsatornát építettek be. 

Az É-D-i irányú kerítésfalra meró1egesen egy má
sik, az elóobire meró1eges - talán telekhatárként funk
cionáló - K-Ny-i irányú kerítésfalat is dokumentálhat
tunk. A fal észak feló1 határolta le a komplexumot, így 
nem zárható ki, hogy a gazdaság északkeleti sarkát sike
rült itt megfognunk. A fal egyúttal a gazdasági épület 
északi határfala is volt, talán a tűzveszélyes funkciójú 
épülettó1 védte környezetét. 

A faltól keletre, azaz a gazdaságon kívül, a bejárat 
zónájában földútra utaló nyomokat, illetve egy fasze
nes, kerámiatöredékes betöltésű gödröt regisztráltunk, 
amely még egy antik tereprendezés része volt, talán egy 
útközi kátyút töltöttek be ilyen módon. A gazdaságból 
kivezető út, illetve a fő diagonális út csatlakozási pont
ját nem sikerült megtalálnunk, valószínűleg késóobi te
reprendezés áldozatául esett, hiszen a középkorban itt, 
a fallal párhuzamosan, illetve annak tetején köves utat 
alakítottak ki, amely csak néhány vékony apróköves ré
tegbó1 állt. 

VI. ütem: út temetőrészlettel 

A leendő lakópark területének keleti részén még egy 
épület helyének feltárására került sor. Itt, a mai Bécsi 
úttal párhuzamos területrészen több szondaárkot húz
tunk, amelyekben egy ÉK-DNy-i irányú, apróköves, rö
vid ideig használt, mindössze három rétegű útfelület 
került- elő, amelyet- kelet -feló1 sekély árok kísért. Az igen 
kisszámú leletanyag alapján az útrészlet újkorinak ha
tározható meg. A legészakibb szondákban egy igen szé-
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les, V alakú árok került elő, amelynek iránya ÉÉK-DDNy 
volt. Iránya és helyzete alapján a római kori diagonális 
út valamely rétegének vízelvezető árka lehetett. Pontos 
hovatartozása csak a szintadatok összevetése után lesz 
eldönthető. 

A terület északkeleti részén megnyitott összefüggő 
felületen („P-Q'') újabb szakasza került elő a diagonális 
útnak, amely itt már egyértelműen észak felé fordul. A 
csak átvágásokban vizsgált út hét rétege itt is jól látha
tóan elcsúszott egymás felett, erőteljesen észak felé to
lódva. 

Az utat nyugati oldalán egy kisebb sírcsoport kísér
te (összesen 7 sír került elő) , amelyek azonban igen ma
gasan jelentkeztek: 20-50 cm-re a mai felszín alatt. A 
temetkezések több rétegben kerültek elő. Beásási szin
tet csak egy esetben tudtunk megfigyelni, eszerint a sí
rok jelentős részét a mai járószinttó1 70-75 cm-rel ma
gasabbról kellett beásniuk. 

A sírokat egy kivételével az úthoz tájolták, azaz É
D irányításúak, egy esetben pedig K-Ny tájolást figyel
tünk meg. A sírok közül egy hamvasztásos sírt doku
mentáltunk, a többi csontvázas rítusú volt, közülük egy 
lezárt szarkofágtemetkezéssel. Ez utóbbi, az ábrázolás 
jellegzetességei miatt a Kr. u. 3. század első harmadára 
keltezhető sír láda felirata szerint, C. Iulius Sabinus, cam
paniai illetőségű, Capuából származó katona nyughe
lye volt (legio II adiutrix) . A szarkofágot felesége, a cariai 
származású Aurelia állította. A feliratos mezőt barok
kos, kettős S keretezéssel látták el, két oldalán az elhunyt 
és felesége egészalakos ábrázolásával. A szarkofágban 
egy másodlagosan behelyezett bolygatott vázat talál
tunk. 

A többi csontvázas sír bolygatatlannak látszott, kí
sérő leletanyagaik alapján egyöntetűen a Kr. u. 3. szá
zad közepére keltezhetők (Maximus Thrax, III. Gordia
nus, Phlippus Arabs, Histilianus érmei) . 

76. Budapest, I l l .  Bécsi út 3 3 7. 
Ő, Ró 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma 
2003. június 2-27. között szondázó jellegű régészeti fel
tárást végzett a fenti területen. A munkálatokra azért 
volt szükség, mert a telken benzinkút építését tervez
ték. A terület a Bécsi út K-i oldalán fekszik és erősen 
lejt K felé. A beruházó a terület D-i részét már feltöltöt
te a Bécsi út jelenlegi szintjéig. Így csak a telek É-i ré
szén volt módunk kutatni. 

A terület közvetlen környezetében több régészeti 
lelőhely is ismert: egy a késő bronzkorra keltezhető te
lep maradványai kerültek elő a Bojtár utca 14. és Csil
laghegyi út 22. telkeken. Ugyanezeken a telkeken késő 
római kori rétegeket, illetve valószínűleg szintén a ró
mai korra tehető-szántásnyomokat regisztráltunk. A je
len területtó1 É-ra, a volt orosz laktanya területén pedig 
j elenleg is folyik az úgynevezett Testvérhegyi villa és az 

itt futó ÉNy-DK-i irányú, több periódusú út feltárása. 
Ugyanezen út részleteit találta meg 1934-ben Garády 
Sándor a közeli Óbudai temető területén is. 

Mindezek ismeretében a területen az őskori telep 
folytatását (lezáródást) illetve esetleg római kori útrész
letek, mezőgazdasági művelés nyomait vártuk. A telken 
K-Ny-i irányban, a Bécsi útra meró1egesen alakítottunk 
ki egy 5x58 m alapterületű árkot. 

A terület viszonylag gyér régészeti anyaga azt nrn
tatja, hogy az őskori telep valószínűleg már nem húzó
dott tovább Ny felé. A szórványos kerámiaanyag és az 
egy darab cölöplyuk azonban mindenképpen jelzik en
nek közelségét. A római objektumok hiánya pedig egyér
tehnűen mutatja, hogy a feltételezett diagonális út nem 
ebben az irányban futott, és mezőgazdasági művelés sem 
folyt ezen a területen. Az is elképzelhető, hogy az erózió 
miatt már elpusztultak a vonatkozó rétegsorok. Az újko
ri rétegben regisztrált árok pontos kora és funkciója a ke
vés rendelkezésre álló adat alapján nem megállapítható. 

77. Budapest, I l l .  Csi l l aghegyi út 2 2 .  
Ő, B,  Ró 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

Az Aquincumi Múzeum 2003 .  április 8-tól folytatta a 
2002. december 11 -én, a rendkívül hideg időjárás miatt 
felfüggesztett feltárást. A 30 m hosszú és 2,5 m széles 
felületen a következő rétegsort figyeltünk meg. 

1. A legújabb kori feltöltés, ebbó1 többek között egy 
1886. évi veret került elő. 

2. Alatta világosabb barna, vékony réteg húzódott. 
3. Ez alatt egy murvával kevert, sötétbarna szint je

lentkezett, amely igen nehezen volt megfigyelhető fe
lületben. Sötétbarna foltként gödrök és cölöphelyek mu
tatkoztak, amelyek az árok keskenysége ellenére is jól 
láthatóan ÉK-DNy-i irányban húzódtak, vonalban ren
deződve. Cölöphelyeket és cölöpkötegek helyét figyel
tük meg. A murvás szintről vasdarab, bronztöredékek, 
ős- és római kori kerámiatöredékek származtak, a cö
löplyukakból és gödrökbó1 két darab őskori, illetve egy 
római kori töredék került elő. Az igen szegényes lelet
anyagú réteg rétegtani helyzete és anyaga alapján a ró
mai kor késői időszakára, vagy az azt követő időszakra 
keltezhető. A konstrukció funkciója nem meghatároz
ható. Az összefüggő murvás réteg az alatta húzódó sö
tétbarna kompakt szint árkokkal történt átvágásával jött 
létre, ennek során ugyanis a geológiai altalaj fehérmur
vás szintjét megbolygatták, ennek anyaga felkerült a fel
színre, illetve késó'bb betöltődött az árkokba. 

4. Ez alatt egy kompakt sötétbarna szint követke
zett. Ez a réteg anyagában, színében megfelelni látszik 
a közelben (2002. évi ásatás, Bojtár utca 34.) megfigyelt 
rétegnek, amelyet ott 4. századi érmek és római kori 
kerámia keltezett, illetve keréknyomok utaltak egy ki
sebb földút jelenl@tére. Mostani terfüetünkön árkokat 
ástak be ebbó1 a szintbó1, amelyek szélessége 30-50 cm 
között változott, egy részük egymással párhuzamosan, 
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É-D-i, más részük, szintén párhuzamosan, K-Ny-i irá
nyú volt. Az egymást metsző, összesen 14 db ároknál 
kiágazásokat is megfigyeltünk. Az árkok nagy része se
kély volt (30 cm) U keresztmetszettel, két esetben pe
dig (a felület K-i és Ny-i végében) mélyebb (80 cm-1 
m) V keresztmetszetű volt. Az árokbetöltésekbó1 nagyon 
kevés római kori és őskori kerámiatöredék származik, 
illetve bronz fibuladarab. Az árkok elhelyezkedése, 
mélysége arra utal, hogy a római korban ez esetleg egy 
mezőgazdasági művelés alatt álló terület volt, így ezek 
szántásnyomok, vízelvezető árkok lehetnek. 2002-ben 
a DNy-i irányban szomszédos telken (hrsz.: 19905/11) 
hasonló irányítású árkokat figyeltünk meg, sajnos már 
csak metszetben. A geodéziai felmérések összevetése 
után lehetőség lesz a jelenségek pontosabb értelmezé
sére. Az sem zárható ki, hogy a közelben Zsidi Paula 
által feltárt, úgynevezett Kaszásdűlő-Csikós utcai villa
gazdasághoz tartozó földterületről van szó. 

4 .  Az árkok rétege alatt a környéken már több he
lyen regisztrált fehérmurvás szint következett, amely
nek felszínéró1 cölöplyukak mélyültek az alatta húzódó 
narancssárga, sóderes szintbe. Ezek, az itt rendszert nem 
mutató cölöphelyek talán a kb. 100 m-re D felé, a Bojtár 
utca 34. szám alatt előkerült késő bronzko1i telep ÉNy-i 
részéhez tartozhattak. 

5. Ezt a már említett narancssárga sóderes, kőporos 
rétegsor követi, amelyben régészeti jelenségek már nem 
voltak, a geológiai meghatározás szerint pleisztocén tör
melékrétegró1 van szó. 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

78. Budapest, I l l .  Hajógyár-sziget 
2003 .  április 7-9. között szárazföldi és víz alatti kutatás
ra került sor az öbölben, amelynek az volt a célja, hogy 
az öbölbe tervezett vízisípálya létesítése előtt az ottani 
régészeti leletek helyzetét felderítsük. 

A szárazföldi kutatás során megvizsgáltuk a terve
zett vízisípálya tartószerkezetének azon pontjait, ame
lyek a vízpartra esnek. A feltárás során sem régészeti 
objektum, sem leletanyag nem került elő. 

2000-ben már az öböl Ny-i partján, szokatlanul ala
csony vízállásnál sikerült mintegy 120 facölöpöt felmér
ni. Az akkor vett dendrokronológiai minta alapján a cö
löprendszert - vagy legalább annak egy részét - római 
korinak tételeztük fel. A most végzett víz alatti kutatás 
célja a keltezés megerősítése, pontosítása és a létesít
mény kiterjedésének, rendeltetésének vizsgálata. 

A kutatások eredménye alapján az öböl Ny-i part
ján és a meder Ny-i felében római kori cölöprendszer 
húzódik, amely az ott lévő helytartói palota előtti kikö
tő részét képezhette. 

A lelónely 230 m hosszan és 20 m szélességben hú
zódik a Ny-i part mentén. A régészeti objektumok meg
jelenésének K-i határa a szerelőcsarnoktól 125 m-ig nyú
lik. A legmagasabban megmaradt cölöp tetejének szint
adata 98, 6 mAf. 

A víz alatti felderítés során átfésültük a pálya teljes 
területén a medret. Megállapítottuk, hogy a golfpálya 
kerítésétó1 É-ra nem észlelhető régészeti lelónely. A me
derben megtaláltuk a sólya pálya maradványait. A palo
ta főépületének K-Ny-i falainak meghosszabbításában 
vízsugárral 30 cm mély szondát nyitottunk, a falak foly
tatása nem került elő. Valószínűleg ebben a térségben a 
maradványok vagy elpusztultak, vagy alsó részük a fel
töltés alatt lehet. A K-i part előtti mederszakaszban sem 
találtunk építményt, leletet. Ez alapján valószínűsíthe
tő, hogy a római kori víz alatti lelónely a Ny-i parthoz, 
vagyis a palota előtti szakaszhoz kapcsolódik, nincs foly
tatása a túlsó parton. A vizsgált terület D-i részén, ahol 
a Ny-i part öblösödése, majd beton támfal következik, 
szintén nem észleltünk régészeti jelenséget. Valószínű
leg az építkezések, kotrások itt is elpusztítottak mindent. 

A továbbiakban geodéziailag bemértük a víz alatt 
húzódó cölöpöket. Megállapítottuk, hogy a cölöpsorok 
mintegy 15 m hosszúak és gyakran nagy kövekkel együtt 
találhatóak. Két szondát nyitottunk annak megállapítá
sára, hogy milyen összefüggés van a kövek és a cölöpök 
között, illetve milyen volt a konstrukciók belső szerke
zete. Az első szondát a leló11ely D-i végénél nyitottuk, a 
parttól mintegy 15 m-re, ahol a mederben derékszög
ben megtörő kővonulat volt érzékelhető. A szondától 
6-8 m-re D-re jó állapotban megmaradt téglalap kereszt
metszetű cölöpöt emeltünk ki. A Grynaeus András ál
tal Kr. . u. 3-4. századra keltezett, azonos jellegzetessé
geket mutató cölöp is ebbó1 a térségbó1 származik. Az 
üledék felső rétegét nagy nyomású vízsugárral eltávolí
tottuk. A szonda Ny-i oldalán egy vízszintesen lefekte
tett, téglalap keresztmetszetű gerenda volt megfigyel
hető, hossza 2,1 m. Végeinél kétoldalt egy-egy szögletes 
keresztmetszetű cölöp volt megfigyelhető. A gerendán 
egy homokóra alakú csapolást is találtunk. Ettó1 K-re és 
Ny-ra nagy köveket találtunk. A köves felületnek jól ki
vehető volt az É-i és a D-i határa, az ÉK-i sarok köve 
eredeti helyén maradt. A DK-i sarkot sóder borította. 
Mivel a 2x2 m-es tömb körvonalai így is jól látszottak, 
nem mélyítettük tovább a szondát. Másik szondánkat a 
D-ró1 6-diknak elnevezett cölöpsor szárazföldi végénél 
nyitottuk. Itt a gyökerek eltávolítása után az iszapot víz
sugárral lemostuk. A cölöpsorok közötti sávban itt is 
megfigyeltük a nagy köveket a szárazföldön és a vízben 
egyaránt. Grynaeus András mintát vett a cölöpökből. A 
faanyag meghatározása során a helyszínen kiderült, 
hogy vegyesen találhatók tölgy- és fenyőcölöpök. 

Megállapítható, hogy a kövek és a cölöpök azonos 
építményhez tartoztak. Ez a konstrukció a partra merő
legesen húzódott. Megtaláltuk külső végét, amelyhez 
É-D-i irányban nem kapcsolódott építmény, a cölöpso
rok végei tehát szabadon álltak. A cölöpök és gerendák 
segítségével 2x2 m-es blokkok sorát hozták létre. Ez a 
technika hasonlít a Kunszigetnél megfigyelt opus late
ritium rakpartzsaluzás által létrejött 1,6 m széles-blokk
jaihoz, valamint a londoni római rakpart gerendaszer
kezeteihez. A sóderes borítás arra utalhat, hogy a pusz-
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tulás után folyami hordalék rakódott a maradványokra, 
ami azért fontos, mert ez csak a Duna-ág lezárása előtt 
volt lehetséges. Valószínűsítjük, hogy római kori kikö
tői építményeket találtunk. 

NÉMETH MARGIT - KIRCHHOF ANITA -
Tórn JÁNOS ATTILA 

7 9 .  Budapest, I l l .  Harsánylejtő 
Ró 
2004. február 6-án helyszíni szemle során érintettük a 
Harsánylejtő nyugati részét (hrsz. :  20656/6), amelynek 
északi oldala szántóföld. A területtől északnyugatra 
1996-ban Zsidi Paula a Kr. u. 2. század elejére keltezhe
tő falusias telep részletét, illetve egy fa-föld konstruk
ciós monumentális építményt tárt fel.5 

A jelenleg is mezőgazdasági művelés alatt álló terü
letrészen 2001 júniusában egy bejárás alkalmával Zsidi 
Paula és Lassányi Gábor köves foltokat és falnyomokat 
észlelt a friss szántásban.6 Az idei szemle során ugyanitt 
(Harsánylejtő 28. hrsz: 20156 a telekkel észak feló1 szem
ben, a szántó hrsz-a: 20656/6) ismét megfigyeltük a kö
ves foltokat, illetve római kori házikerámiát és építési 
töredékeket (tubus- és tegulatöredékek) gyűjtöttünk. 

A két szemle során megfigyelt jelenségek a vizsgált 
szántórészen római kori épületmaradványokra utalnak. 

Munkatársak: Gyuricza Anna, Havas Zoltán. 

80 .  Budapest, I l l .  Hunor u tca 56-58.  
Ró 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

A régi textilfestő gyár szomszédságában lévő telek te
rületén épülő három tömbbó1 álló házcsoport kivitele
zése előtt próbaásatást végeztünk. Az Árpád-forrás, a 
Vörösvári út és a Bécsi út által határolt háromszögben 
lévő leló11elyet az újkori térképek vizes rétként j elölték. 
A kutatással arra szerettünk volna választ kapni, hogy a 
korábbi időszakokban milyen jellegű hasznosítás nyo
mai mutatkoznak, esetleg vannak-e településnyomok. 
Az ásatás eredményei és a munkánkat kiegészítő geo
pedagógiai vizsgálatok (dr. Mindszenty Andrea, Horváth 
Zoltán, Krolopp Endre, ELTE) alapján kiderült, hogy a 
források a római korban befoglalt források vizét mes
terséges úton vezették a Dunába. Ezáltal feltöltődtek a 
források környezetében kialakult tavacskák. A telek te
rületén húzódó egyik ilyen tó mésztufa feneke felett kő
és téglatörmelékes, humuszos rétegbó1 római kori szór
vány anyag került elő. Az ásatási terület K-i részén az 
újkori beásások között néhány sekély, római korra kel
tezett beásást bontottunk ki. 

Tórn ANIKÓ - KÁRPÁTI ZoLTÁN 

5 Zsm1 P.: Az aquincuipi municipium territóriumán végzett kuta
tások. Aquincumi Füzetek 3, 1997 (1996) 58-65. 

6 LASSÁNYI G.: Leló11ely-bejárások és régészeti örökségünk védel
me. Aquincumi Füzetek 8, 2002. 150-154. 

8 1 .  Budapest, I l l .  Huszti út 
Ró 
A BTM Aquincumi Múzeuma 2003. július 9-28. között 
végezte el a terület (hrsz.: 18910/109) szondázó jellegíí 
régészeti feltárását. A régészetileg védett telken lakó
parkot kívánnak építeni. 

Pető Mária 1977 és 1980 közötti ásatási eredményei 
alapján egyértelművé vált, hogy a polgárváros D-i város
falán kívül is számolni kell beépítéssel, a leletanyag alap
ján zömében a Kr. u. 2. század végétó1-3. század elejétó1. 

A területre akkor 80 cm feltöltés került, egyben ré
gészeti védettség alá helyezték. A telket most lakópark 
építése céljából vásárolták meg, ide összefüggő terem
garázsos épület kerül. A feltárás módját és méreteit nagy
mértékben befolyásolták a meglévő betonalapok, ame
lyek - egy szondaárok tanúsága szerint - kb. 2,4 m mély
re mennek le, megbolygatva az antik kultúrréteget, il
letve megszegve ezzel az eredetileg 80 cm-ben megha
tározott alapozási mélységet. 

É-D-i (5x29 m) , K-Ny-i (5x22,8 m) árkunkban 
ugyanazt a rétegsort tapasztaltuk. 

1. A jelenlegi terepszint alatt kb. 80 cm vastag újko
ri feltöltés, amely az 1970-es évek végén került a terü
letre. 

2. Ez alatt - szintén újkori - sárgásbarna agyagos 
szint következik, felületén barázda, vagy keréknyomok
kal. Ez a Kaszásdűlői lakótelep felépülését megelőzően 
kis családi házas, mezőgazdasági művelés alatt álló te
rület volt. Pető M. még erró1 a szintró1 kezdhette feltá
rásait 1977-1980 között. 

3 .  Alatta mindkét felületen középbarna színű agya
gos szint következik, amelybó1 már római leletanyag (ke
rámia, terra sigillata darabok, vastöredékek) került elő, 
de vaspatkók jelenléte késó'bbi használatra utal. 

4. Ez alatt mindkét árokban közel 40-50 cm vastag, 
római leletanyagot tartalmazó szürkésfekete, épülettör
melékes szint következett. Pontosabb korhatározása csak 
a leletanyag kiértékelése után lehetséges. A réteg víz
szintes felszíne planírozásra utal. A „B" felületen, an
nak Ny-i végénél ezt a réteget vágta egy deszkabélletű 
kút, amelyből vastöredék és egy nagyobb textilmarad
vány került elő. Faanyagát jelenleg vizsgáljuk. Kora így 
még bizonytalan, de valószínűleg nem római kori. A kút 
felső részét korábbi tereprendezéskor elpusztíthatták, 
ezért jelentkezett csak ebben a rétegben. 

5. Ezen réteg alatt egy feketés barna, római kori ré
teg következett. A szintbó1 - összefüggés és objektumok 
nélkül - nagy mennyiségű római kerámiatöredék, épí
tési törmelék, ember- és állatcsontdarab, üvegtöredék 
került elő. A réteg tetején, az „A" felület D-i és a „B" 

felület K-i végében többszörösen megújított, fehérmur
vás járószint-részletek, épületomladékok és egy vörös 
sávos festésű freskótöredék elplanírozott (esetleg késó'bb 
szétszántott) épületmaradványokra utal. A rétegbó1 elő
került - és egy�lőrg_ késó'bbin�k tűnő - patkók j�ltml�te 
magyarázhatja a római objektumok pusztulását (mező
gazdasági művelés) . 
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6. Ezt a kultúrréteget egy vékony, 10-15 cm vastag 
sárga agyagréteg követte, amelybó1 leletanyag már nem 
került elő. 

7. A rétegsor alján masszív, rétegzett kavicságy buk
kant elő, amelynek uralkodóan dolomitanyagú összeté
tele Ny-i irányból, a hegyek feló1 érkező eróziós tevé
kenységre utal. 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

82 .  Budapest I l l . ,  Kecske u tca 1 3- 1 5 . 
0 
2003.  december 11-én régészeti megfigyelést végeztem 
a 14733/7 hrsz-ú ingatlanon. 

A leló11ely környezetében - elsősorban a terület új
kori átalakítása; a Kecske utca kialakítása, 20. századi 
feltöltése miatt - már korábban is csak korlátozott régé
szeti tevékenységre volt lehetőség (Bp. III. Kecske u. 19.-
21.: - régészeti megfigyelés, 2001 ;  Bp. III. Kecske u.  17: -
régészeti megfigyelés, 2002) . 

A tárgyi ingatlan nyugati felében folytatódik - a 
2001 .  év óta megkezdett - sorházas beépítés. 

Összefüggő régészeti jelenséget (objektumot) sem 
az őshumuszt fedő kőzetalapban, sem az északi és déli 
alapárkokban nem találtam. Néhány római és újkori, 
szórvány cseréptöredéken kívül értékelhető leletanyag 
nem került elő. 

8 3 .  Budapest, I l l .  Keled útja 
0 

HABLE TIBOR 

A BTM Aquincumi Múzeuma 2003. április 14. és 18. 
között megelőző jelleggel ásta ki a tervezett kerítés alap
ját .  A munkálatokat indokolta, hogy a terület az aquin
cumi polgárvárostól Ny-ra, az úgynevezett Aranyárok 
menti temető zónájában fekszik, amelyből a 19. század 
első fele óta kb. 300 sír került feltárásra. A régészetileg 
védett területen kertészeti lerakat létesül majd, amely 
jelenleg szemétlerakóként „működik", ezért erőteljesen 
feltöltődött. 

Ennek megfelelően az általunk megásott 55x0,5 m 
alapterületű árokban csak újkori rétegsorokat találtunk, 
tégla- és egyéb építési törmelékkel. Az alap 40-80 cm mély
re ment le a jelenlegi szintekhez képest, régészeti jelensé
get, objektumot, vagy szórványleletet nem találtunk a te
rületen, az árok végig az újkori feltöltésben haladt. 

8Li .  Budapest, I l l .  Kisce l l i  köz 1 7. 
0 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

A telken iskolaépítést megelőző feltárást végeztünk 
2003. november 19. és december 2 .  között. A telek ked
vező fekvgs� ggy villagazdaság létg_sítéséhez és a kör
nyéken korábban eló'"került római temetkezések szüksé
gessé tették a terület régészeti kutatását. 

A lejtős domboldal rétegeinek megismerése érdeké
ben négy kutatóárkot nyitottunk, amelybó1 az egész terü
letre vonatkozóan vonhattunk le következtetéseket. Kuta
tóárkainkban az újkori humuszos feltöltés alatt csak a geo
lógiai földtörténeti korokból származó rétegek megfigye
lésére nyílt lehetőségünk. A telek K-i végében 4 m mélysé
gig csak a Kiscelli agyag váltakozó szürke és sárga rétegző
dését és alatta a homogén sárga agyagot találtuk. A telek 
É-i végében az újkori humusz alatt világosbarna homogén 
agyagréteget, ez alatt pedig a Kiscelli agyagot, majd ezt 
követően vöröses kőzetbó1 álló réteget találtunk. Munkán
kat nehezítette a rétegvíz, amely a kiásást követő negyed 
órán belül megjelent, és lassan feltöltötte az árkokat. 

KIRCHHOF ANITA 

8 5 .  Budapest, I l l .  Pacsirtamező utca 3- 1 1  /a 
Ró 
2003. január 13 .  és február 13.  között végeztünk megelő
ző feltárást a telek (hrsz.: 17804) három területén. 

Az 1989-1991 között feltárt telken a limesútról a 
katonai amfiteátrumba vezető bekötőút került elő, s nyo
mon követhettük az út melletti 2-3. századi beépített
ség változásait. A katonaváros megszűnése után a terü
letet temetőnek használták a 4 .  században. 

A jelenlegi feltárás célja a telek korai beépítettségé
nek megkutatása volt, az 1. sz. végi-2. sz. eleji telepje
lenségekre koncentráltunk. A katonaváros már ismert 
épületeinek egy cölöpkonstrukciós és egy agyagfalas 
előzményét figyelhettük meg, az ezt megelőző perió
dusokból pedig fó1eg gazdasági jellegű, mélyített objek
tumokat, többféle típusú tárolóvermet, valamint két fa
hordó bélésű kutat. A telek ÉNy-i felén a 19. sz. végétől 
a 20. sz. elejéig működött, a Spitzer Gerzson kékfestő
műhelyéből kiépülő Pamutnyomó Rt. textilfestő kád
jait dokumentáltuk. A textilműhely alatt a sekélyebb 
alapozású jelenségek már megsemmisültek, így itt csak 
a mélyebb római tárolóvermeket figyelhettük meg. 

Az amfiteátrumba vezető bekötőút korábbi fázisait 
is sikerült feltárni. A terület mikrodomborzati viszonyai, 
enyhe É-D-i lejtése miatt csak az út déli oldalán ástak 
nyitott, csapadékelvezető vizesárkot. Két, egymást ki
váltó árkot figyeltünk meg, s a délebbihez tartozó apró
köves útalapozást. A telek északi felén hasonló kettős 
árok nyomát találtuk, tájolása alapján nem ehhez a te
lepülési fázishoz tartozott, beásásának szintjét pedig a 
késóobi római tereprendezések már megsemmisítették, 
relative az a legkorábbi jelenség a területen. 

MADARASSY ÜRSOLYA 

86. Budapest, I l l .  Piroska u tca 3-5.  
Ő, Ró 
A BTM Aquincumi Múzeuma 2003. szeptember 26. és 
október 6 .  között-vggwtt-szomlázást a font €mlít€tt tel
ken. A területen szálloda bővítése kezdődött, amelyhez 
újonnan kialakítandó medencék is társulnak. A terület 
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a Duna partján található, Békásmegyertó1 D-re. A telek 
közvetlen környezetében, a Királyok útja nyomvonalá
ban korábban Schreiber Rózsa európai j elentőségű 
bronzkori temetőt tárt fel, illetve számolni lehetett a 
római kori limesút egy szakaszának, esetleg őrtorony
nak az előkerülésével. 

A terület közművekkel erősen bolygatott volt, ma 
is élő elektromos kábelek miatt csak 2 felületen dolgoz
hattuk, amelyek kb. 27x3, illetve 10x4 méteresek vol
tak. A felületekben azonos rétegsorok mutatkoztak. 

Dunai eredetű kavics, sóder nem került elő egyik 
felületrészben sem, áradásos nyomokat sem észleltünk. 

A fenti rétegsorokban - néhány őskori töredéket le
számítva - régészeti jelenség, objektum nem volt, csak 
egy sekély, bizonytalan korú beásást regisztráltunk SE(2) 
rétegbe beásva (valószínlíleg újkori) . 

A helyszínen vizsgálódó Mindszenty Andrea geo
lógussal közösen arra a következtetésre jutottunk, hogy 
területrészünk szigetszerű képződmény lehetett a ko
rábbi évezredekben, amelynek központi részét találtuk 
meg. Erre utalhat a vastagodó és vékonyodó fekete, zsí
ros réteg SE(7)=(8) az altalaj felett. A szórványos őskori 
anyag jelenléte a temető közelségével magyarázható. Ró
mai kori beépítettség, használat nyomai nem voltak meg
figyelhetőek. 

A területen zajló építkezés során a felújítás alatt lé
vő szállodaépület alapját több ponton átfúrták, csator
navezetés céljából. Egy ilyen fúrásmagból római kori, 
faragott mészkő fríztöredék került ki, amely az épület 
egykori alapbetonozásakor kerülhetett ide. Származási 
helye ismeretlen, több darab nem került elő. 

8 7. Budapest, I l l .  Raktár utca 1 .  
Ró 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

A telken (hrsz. :  18439) álló Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium kiemelkedő fontosságú, régészetileg védett 
területen fekszik, a 2-3.  századi aquincumi legiotábor 
közvetlen északi szomszédságában, közel a canabeaban 
feltárt gazdag, díszes lakóházakhoz. A telken kismérvű 
régészeti feltárás folyt 1954-ben Szilágyi János és mun
katársai vezetésével, amelynek során föld-fa konstruk
ciójú objektumra utalnak, feltehetó1eg katonai létesít
ményhez tartozhattak. Egy vizesárok metszete került 
elő a Folyamőr-Búvár utca térségében, amely a korai 
katonai táborhoz köthető. A tábor megszüntetése a 2 .  
század elején következhetett be,  mikor annak helyére 
díszes épületeket emeltek. 

A viszonylag jól ismert aquincumi 2-3.  századi 
legiotábort megelőző korai katonai táborokra vonatko
zó ismeretek meglehetősen hiányosak. Ezért nemcsak 
az aquincumi topográfia, hanem Pannonia korai törté
netének kutatása számára is fontos az itt található régé
szeti jelenségek feltárása és fatdmezése. 

A gimnázium a meglévő épületét új szárnnyal és 
aulával bővítette, amelyek 3-4 m mély ásott cölöpala-

pozása a régészeti rétegeket is érintette. A feltárás az 
ásott cölöpök helyének kutatására szorítkozott, vagyis 
a megsemmisülésnek kitett helyek dokumentálását vé
geztük; a statikus tervezői előírást követve a mindenko
ri kivitelezési ütem megszabta helyi és idó'beli keretek 
között dolgoztunk. 

Bár az eredmények így nem adnak összefüggő, tel
jes alaprajzot, de mégis áttekintést nyerhettünk a beépí
tett terület egészére, ami segítheti a környéken koráb
ban feltárt jelenségek értelmezését is. 

A főbb topográfiai eredmények 

A terület nyugati részén, a Szentendrei út mentén 
felépülő szárny alatt a legalsó rétegekben két építési 
periódust lehetett megfigyelni. Mindkettó'ben agyag
téglákból építkeztek, majd a lebontott épületeket el
planírozták. Az általunk kutatott terület északi végé
ben kétperiódusú paliszádfal mutatkozott. A két épít
kezés között több ponton is árvízre utaló homokréte
get dokumentáltunk. Az épületek elplanírozása fölött 
vastag római kori feltöltés mutatkozott, amelyen kő
fal, terrazzopadló és kisebb kemencék, tüzelőhelyek 
maradványait lehetett észlelni. A legkésó'bbi periódust 
a 18-19. században létesült temető sírjai semmisítet
ték meg. 

Ugyanezen épületszárny keleti felében, az iskola ko
rábbi tornatermében lekövezés - esetleg útrétegek -
részleteit, továbbá az említett agyagtéglás periódus pla
nírozását, majd vastag római kori feltöltést figyelhet
tünk meg. A legkésó'bbi római időszakhoz volt sorolha
tó egy sírkerthez tartozó sarokpillér. 

Az iskola jelenlegi udvarának területén, az eddigiek
tó1 délre, illetve keletre, az új aula területén kirabolt 
római téglasírokat és egy kövekbó1 összeállított sírt le
hetett megfigyelni. Itt épített síremlékekhez tartozó fa
ragványokat (oszloptörzs darabja) és egy feliratos szté
lé töredékét találtuk, másodlagos felhasználásban. A sí
rok kirablása és az általában megfigyelhető bolygatás 
valószínűleg az újkori temető létesítése, illetve azt kö
vetően az iskola 19. század végi építése során történhe
tett. 

A terület beépítésére a Kr. u. 1. század második fe
lében került sor. Ebben az idó'ben egy segédcsapat tá
bora állhatott itt, amelyet polgári település - auxiliáris 
vicus - vett körül. Pillanatnyilag nem dönthető el egyér
telműen, hogy az agyagtéglás építmény a castellumhoz 
vagy a vicushoz tartozott-e. 

A Kr. u. 2. század elején - feltehetőleg a helytartói 
székhely idehelyezésekor - megszüntették a korai tá
bort és vicusát. A 2-3. századi legiotábor felépülése után 
ez a terület csak gyéren lehetett beépítve, tekintettel a 
tábor közelségére dél feló1, és a helytartóság létesítésé
vel a canabae északi sávjában felépült fényűző lakóhá
zakra észak feló1.  Ehhez a hosszabb időszakhoz köthető 
néhány kőfal, terrazzopadló-maradvány és kemence, 
amelyek részletesebb időrendi besorolása a leletanyag 
feldolgozása során lesz lehetséges. 
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A Kr. u .  4 .  század első felében a késő római erőd 
megépítésével ezen a területen temető létesült, ahol 
a síroknál korábbi síremlékek darabjait is felhasznál
ták. 

88. Budapest, I l l .  Rádl-árok utca 1 .  
Ró, Kö 

NÉMETH MARGIT 

2003. június 23-27. között szondázást végeztünk a tel
ken (hrsz. : 18634/4) egy már fönnálló tornacsarnok ki
bővítését megelőzően, annak tervezett K-i falának vo
nalában. A környék rétegtani viszonyainak előzetes is
merete ugyanis elképzelhetővé tette, hogy a vidék tör
téneti időkben nedvesebb éghajlatú területének eset
leg egy olyan kiemelkedése található a telken, amely 
régészeti emlékeket rejt. 

Egy 15 m hosszú ÉK-DNy irányú, 1,3 m széles ku
tatóárkot húztunk. 

Régészeti réteget a sárgásszürke agyagos altalajig 
nem találtunk. Az altalajt a szondában a felszíntől szá
mított 1,5 m-es mélységben értük el. E fölött különböző 
vaskiválást jelentős mennyiségben tartalmazó barna lm
muszos rétegek következtek. A letermelt humuszos réte
gek alatt, átlagosan a talajszinttó1 számított 0,7-0,8 m 
mélységben már újkori salakos törmelékréteget talál
tunk. A felső salakos réteg számos újkori és jó néhány 
középkori kerámiadarabot tartalmazott, amelyek felté
telezhetően a környék valamelyik leló11elyéró1 a salak
kal és építési törmelékkel együtt kerültek ide. 

A szondák geológiai jelenségeinek elemzése azt mu
tatja, hogy a terület meglehetősen vízjárta volt a törté
neti időkben. Az előkerült római leletek a környéken 
további római lelónelyek létezésére utalnak. 

LASSÁNYI GÁBOR 

89.  Budapest, I l l .  San Marca u tca 6-8. -
Szomolnok utca 1 8 .  
0 
A saroktelek területén építkezést megelőző feltárást foly
tattunk. A telek az aquincumi katonaváros területén he
lyezkedik el. A létesítendő épület alapozásának alja 101,6 
mBf (-3,40) ,  amellyel nem érintenek, és nem bolygat
nak meg régészeti objektumokat. A telek területén nyi
tott É-D-i és K-Ny-i irányú árkokat az alapozási síkig 
volt csak lehetőségünk lemélyíteni, amelyekbó1 régészeti 
objektum vagy lelet nem került elő. A területen egye
dül a meszes, vörös téglás-köves és salakos újkori feltöl
tés jelentkezett. 

KIRCHHOF ANITA 

90.  Budapest, I l l .  Szentendrei ú t  1 01 - 1 1 5 . 
Ró 
Hrsz. : 19332/2, 1 9343/6, 1935913, 193 95 
Április 22.-június 18. és szeptember 29.-október 18. kö-

zött végeztünk áruház építésével kapcsolatos szondázó 
jellegű feltárást. 

A fővárosi fejlesztési terveknek megfelelően került 
sor az Auchan áruház építkezéséhez kapcsolódóan a 
Szentendrei út és a Záhony utca szélesítésére. 2003. áp
rilis 22. és június 16 között több helyszínen végeztünk 
próbafeltárást. A korábbi kutatások alapján a legígére
tesebb a Záhony utca Szentendrei úthoz közel eső sza
kaszának, valamint a Szentendrei út mentén a vízveze
ték nyomvonalát is érintő terület feltárása volt. (Az en
gedélyben szereplő aluljáró és a Jégtörő utcai munkála
tok a következő évre tolódtak.) 

Ennek megfelelően a Szentendrei út és Záhony ut
ca találkozásánál nyitottuk első, 24x5 m-es K-Ny-i irá
nyú kutatatóárkunkat (A szonda) . A kutatóárokban elő
került Nagy Lajosnak az 1930-as években nyitott kuta
tóárkának betöltése. A szonda Ny-i részében feltártuk 
Aquincum polgárvárosát a Flórián-téri legiotáborral 
összekötő, köves, sóderes római főútvonal 5 periódu
sát. A megmaradt, datálható rétegek elsősorban a Kr. u .  
2-3.  századra utalhatók, a felső rétegeket a késó'bbi boly
gatás elpusztította. A szonda K-i felében legalább négy 
jelentősebb fázishoz köthető épületmaradványokat ta
láltunk, melyek az utat K-en szegélyezték. A legalsó cö
löpszerkezetes építményt (építményeket?) késó'bb kő
alapozású falak követték, amelyek használati periódusa 
az érmek alapján még a Severus-korban is követhető 
volt. Az épületmaradványok között található vastag 
paticsos planírozási réteg, valószínlíleg a városon kívül 
működő fazekasműhelyhez köthető. E fölött nyomok
ban késó'bbi periódus nyomait is megfigyeltük, amelyet 
azonban a késó'bbi bolygatások elpusztítottak. E legma
gasabb réteg É-D-i irányú falmaradványához északon 
csatlakozó K-Ny-i falszakaszt megfigyeltük és dokumen
táltuk az útépítés alkalmával. Az útépítés egyébként a 
római kori szintek felett maradt, azokat nem bolygatta. 

További kutatóárkokat nyitottunk a Záhony utca D-i 
frontján, ahol az Aquincumi Múzeum épületének vo
nalában, egy kisebb 4x2,5 m-es K-Ny-i irányú árokban 
(B szonda) nagy mélységben római falalapozás K-Ny-i 
maradványait észleltük. A Záhony utca Ny-i felében, há
rom további kutatóárkot (I-III. próbaszonda) nyitottunk, 
de itt a gázgyári salak már 3-5 m vastagságban húzó
dott, és alatta már csak a sárga, kőzetlisztes agyagos al
talajt figyelhettük meg. 

Munkatárs: Lassányi Gábor régész. 
A Szentendrei út, Záhony utca kereszteződésében az 

északi részen, az útpályák közötti füves sávot mintegy 3 
m szélességben, 40 m hosszúságban és 1 m mélységben 
ismét kibontottuk, miután az útszélesítés érintette ezt a 
szakaszt. Az útszélesítés során a pillérek sávját szegélye
ző, de magasabban álló mészkőkiválások áthelyezésére 
is sor került a fotogrammetriai dokumentálást követően. 
Az áthelyezés műemléki tervét H. Vladár Ágnes és Har
sányi István készítették, a két konglomerátumot az Aquin
cumi Múzeum előtt, eredeti helyzetükben állítottuk ki. 

Munkatárs: Havas Zoltán régészhallgató. 
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Hrsz.: 19365/1, 19365/2, 19365/3, 19365/4, 1936515 
A Szentendrei út, Záhony utca, Jégtörő utca által hatá
rolt, a volt Házgyár helyén épülő Auchan bevásárlóköz
pont területén, miután korábbi feltárások itt már foly
tak, csak a telken belüli mélyebb alapozású közművek, 
csatorna nyomvonalának feltárása maradt feladatul. Az 
április 22 .-június 18. között végzett feltárás során az új
kori rétegek, s az egykori lakóház maradványait géppel 
távolítottuk el. 

A szóban forgó közmlívek nyomvonala a terület D-i 
részén a Szentendrei úttól indult és félkör alakban kö
rülvette az Auchan telkébe ékelődő idegen telekrészt. 
A nyomvonalnak megfelelően több árkot nyitottunk. A 
D-i részen nyitottunk egy kisebb (C szonda) 3x3 m-es 
és egy hosszú (D szonda) 50x4 m-es K-Ny-i kutatóár
kot a tervezett csatorna nyomvonalában. A terület itt 
érdekes módon a Szentendrei út felé lejtett, és a Duna 
irányában volt érzékelhető enyhe emelkedés. A sárga 
altalaj feletti humuszrétegben római anyagot alig talál
tunk, csak újkori agyag-tégla falat és geológiai rétegso
rokat dokumentáltunk. 

A terület É-i részén, a D szondával párhuzamosan 
egy másik, 95x4 m-es K-Ny-i irányú kutatóárkot nyi
tottunk (E szonda), amely számos régészeti emléket tar
talmazott. Ez az árok a 2000. évi feltárásunk D-i szom
szédságában volt. Az ott talált temetőnek itt már a szé
lén járhattunk, amit a 4. század első felébó1 származó, 
kirabolt szarkofágos temetkezés mutatott. A késői, ma
gányos temetkezéshez egy eredetileg festett, dombor
művel díszített, feliratos 3. századi szarkofágot használ
tak fel. Ettó1 K-re széles kőalapozással ellátott, egyelőre 
ismeretlen funkciójú római kori épület részlete vált is
mertté. Az épület alatti humuszos rétegben számos, ha
mus betöltésű, nagy mennyiségű leletet tartalmazó göd
röt figyeltünk meg. A gödrök részben egy korábbi, a pol
gárváros 2-3. századi hulladékával feltöltött árokrend
szerbe voltak beásva. A nagy kiterjedéslí, de a szonda 
mérete miatt csak sejthetően ÉK-DNy-i irányú (talán 
árvízvédelmi?) árok betöltéséből nagy mennyiséglí 
konyhai hulladék (állatcsont és edénymaradványok) , ki
sebb részt építési törmelék (falfestménytöredékek) ke
rült felszínre. Az árok fölötti humuszrétegben 4.  száza
di leleteket is találtunk. A szonda K-i végében nagy cö
löpköteg-helyekre bukkantunk, melyek az árokkal lehet
tek összefüggésben. 

Az E szondára meró1egesen további 40x4 m-es kuta
tóárkot nyitottunk É-D irányban (F szonda). A szondá
ban több római kori beásás mellett eló'került egy négy
szögletes, agyagba rakott, lekerekített sarkú kőalapozású 
építmény (torony?) , amely talán a 4. századból szárma
zik, de ennek csak a legalsó alapozását sikerült néhány 
ponton megfigyelni. A kőalapozás vonalában néhány K
N y-i keskenyebb árok (falkiszedés?) jelezte a római kori 
jelenségek szélét D felé. Az F szonda feletti szakaszon az 
újkor -mélyebben volt, s valószínűleg többet-pusztított el 
a római kori rétegekbó1, mint az E szonda részében. Ettó1 
függetlenül azonban jól meg lehetett figyelni, hogy D fe-

lé haladva csökken a leletslírlíség és az objektumok, s a 
római kori beépítettség széle felé haladunk. 

91 . Budapest, I l l .  Szépvölgyi út 33-Li7. 
ú 

Zsmr PAULA 

2003.  május 12-23. között szondázó jelleglí megelőző 
feltárást végeztünk a telek (hrsz. :  14866/1) előtt, kb. 360 
m hosszú, 10 m széles beépítetlen sávon (közterületen) . 
A terület régészeti átvizsgálására a Szépvölgyi út vonal
vezetésének tervezett korrekciója, szélesítése és a jelen
legi közművek áthelyezése, illetve az ezt megelőző köz
mlíárok kialakítása miatt volt szükség. A lelőhely ko
rábbi ismertsége alapján a terület korábbi ásatásve
zetőivel (dr. Facsády Annamária, Kárpáti Zoltán) és a 
BTM műszaki ellenőrével egyetértésben hat, nagyjából 
É-D-i kutatóárok megnyitását javasoltuk a leendő új köz
műárok nyomvonalában. 

A Seregély köz-Szépvölgyi út kereszteződése és Fo
lyondár utca-Szépvölgyi út kereszteződése közötti, ideig
lenes parkolóként működő sávban, arányosan osztottunk 
el hat, 2x6 m-es kutatóárkot, K-Ny-i hosszúságban, ott, 
ahol az Üzleti Park jelenlegi irodaépületeinek személy
zeti bejáratai, vagy szorgalmi útjai között burkolatbontás 
nélkül volt lehetőség a régészeti kutatásra. A kutatóár
kok maximális mélységét (a Szépvölgyi út É-i járdaszint
jéhez képest számított -2,20 m) az új közmlíárok terve
zett mélysége határozta meg. Az 1. és 6. kutatóárok teljes 
mélységében legújabb kori feltöltést találtunk. A 2., 3. és 
5. kutatóárokban - véleményünk szerint újkori - ÉNy
DK-i irányú falat (0, 80 m vastag, meszes kötéslí opus 
incertum objektumot) dokumentáltunk, kb. 0,5 és 1,20 
m relatív mélység között, újkori szórványleletek kísére
tében. A 4. kutatóárokban sárgásbarna altalajt figyeltünk 
meg 0,5 és 2,00 m között, leletanyag nélkül, ugyanez az 
alluvium az 5. kutatóárokban néhány (2-3 db) szórvány
leletet (tegula- és cseréptöredéket) tartalmazott. 

HABLE TIBOR 

92.  Budapest, I l l .  Szépvölgyi út Li 7. ( Folyondár utca 1 . )  
0 
2003. május 5-9. között megelőző feltárást végeztünk a 
650 m2 alapterületlí ingatlan (hrsz. : 14858/27) D-i felé
ben, kb. 100 m2-es felületen, egy a telek K-Ny-i tenge
lyével azonos, 'Z'-alakú kutatóárokban. 

A régészeti érdekeltséglí, de az 1950-es években 
nagymértéklí földkiemeléssel és a késó'bbi építkezéssel 
átalakított terület közvetlen környezetében már koráb
ban is csak szórványos régészeti emlékanyag került elő. 
Terepszemlénk során megállapítottuk, hogy a Kecske
hegy D-i lejtőjét, a tárgyi ingatlan nagy részével együtt, 
az említett átalakítások során kb. 5-10 m-rel az egykori 
holoc;én felszín alá mély-Ítették,-és hogy (humán) régé -- -
szeti emlékanyag előkerülése nem valószínű. Ennek el
lenére, a megelőző feltáráshoz ragaszkodtunk. 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

Pleisztocén kori, sárga üledéken kívül csupán a volt 
MMG szerelőcsarnok egykori szennyvízcsatornáját do
kumentálhattuk kb. +132,00 m (a tervezett új irodaház 
és az egykori szerelőcsarnok +/- 0,00 szintje) és +130,30 
m/ Af. magasság között. A meszes, homokos, karsztos 
erózióval szennyezett hegylábi üledékben egyetlen, bi
zonytalan eredetű (fosszilizálódott?) állatcsontot talál
tunk. 

HABLE TIBOR 

93 .  Budapest, I l l .  Tímár utca 2 5 .  - Zápor u tca 1 2 /a  
Ró 
2003. október 29. és december 5. között megelőző fel
tárást folytattunk a telken. Kutatóárkaink mélységét 
az alapozási tervhez igazítottuk. A telek Ny-i és K-i vé
gében húzott É-D-i irányú kutatóárokban csak az új
kori rétegeket találtuk 3,50 mélységig. A december 5-
én 4 ,98 m-ig lemélyített liftaknát tártuk fel. Az újkori 
feltöltések és a középbarna agyagos eróziós réteg alatt 
50-70 cm vastag római kori réteget tártunk fel, kevés 
római kerámia töredékkel. Ezen a római kultúrrétegen 
belül paticsos, faszenes planírozási(?) réteget figyel
tünk meg. 

KIRCHHOF AN ITA 

9Í1. Budapest, V. Reál tanoda utca 5 .  
Kö, Tö 
2003 májusában a Reáltanoda utca 5 .  számú épület -
volt Franklin Nyomda - pincéjében építkezést megelő
ző szondázó kutatást végeztünk. 

A feltárás során középkori és török kori falmarad
ványok kerültek felszínre. Egy fával kibélelt török gö
dörben kályhaszem-töredékeket és egy teljesen kiegé
szíthető talpas tálat tártunk fel .  Különösen jelentős az a 
török kori építészeti technikával készült, kör alakú épü
let részlete, amely közvetlenül a pince keleti záró fala 
előtt került elő. Így a szokatlan alaprajzú építmény funk
cióját nem volt lehetőségünk tisztázni. Talán a közelé
ben lokalizált török fürdő része lehetett. 

A pincetérben feltártunk továbbá két jó megtartá
sú, mészkő kváderekbó1 készült újkori kutat. 

95 .  Budapest X„ Jászberényi út Í13-Í1 7. 
A 

ZÁDOR JuoIT 

A BTM szondázó feltárást végzett 2003. január 22. és 
február 11. között a telken (hrsz.: 41007 /1) . A feltárást 
a szomszédos telken 1973-ban Kőszegi Frigyes által fel
tárt középső bronzkori temetőrészlet közelsége tette 
szükségessé. Mivel az előzetes adatok alapján nem volt 
pontosan eldönthető, hogy az újkori építkezések milyen 
mélységben bolygatták a talajt, a b�ruházóval kötött 
megállapodás értelmében a teljes területre kiterjedő fel
tárást egy 5x30 m-es területre korlátozódó szondázó ása-

tás előzte meg, amelynek eredményétó1 tettük függővé 
a további feltárások szükségességét. 

A szondázó ásatás alapján - amely során négy 5x7,5 
m-es szelvényt tűztünk ki - megállapítható volt, hogy 
a változó mélységben (50-180 cm) jelentkező bolyga
tatlan altalajt közvetlenül újkori építési törmelék, sa
lak fedi, azaz az egykori kultúrréteg teljesen elpusz
tult. Az ásatás során egyetlen régészeti lelet került elő: 
a 3. szelvényből egy újkori közműárok törmelékes be
töltéséből egy avar kori hullám vonaldíszes kerámiatö
redék. 

96. Budapest, Xl. Hunyadi János ú t  
B , Ró, Kö, Tö 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

I. szakasz: 2003. augusztus 11. és szeptember 2. között a 
Hunyadi János út vonalában, az úgynevezett 6-os út ter
vezett szélesítésének újabb szakaszán szondázó feltárást 
végeztünk (I. munkahely) . 

Négy kábelkutató árokkal tisztáztuk a 10 kV-os ká
bel helyét. Ezután kerület sor a kb. 100 m hosszú és kb. 
6 m széles felület kialakítására részben gépi, részben 
kézi erővel. 2003-ban a 2001-ben és a 2002-ben feltárt 
eredeti kiemelkedés, domb É-i lejtőjét figyeltük meg. 
Ettől É-ra nagyjából egyenes vonalú a szint, majd ismét 
É felé emelkedik az eredeti talajszint. A fenti teknő alakú 
geológiai jelenség jelenlétét az ELTE Földtani Intézeté
nek munkatársai is megvizsgálták. A helyszínen vett 
földminták elemzésének eredményei késó'bb várhatók. 
A munkaterületen a sárga, bolygatatlan föld tetejéről 
néhány szórvány bronzkori cserepet tettünk el. A ró
mai kevert, szürke réteg leletanyaga között is megtalál
hatók ezek az őskori cserepek is, de őskori objektum itt 
már nem került elő. A régészeti munkák során két ró
mai kori objektumot (vizesárok) dokumentáltunk, me
lyek egy víznyelő árokrendszerhez tartoztak. A római 
rétegbó1 a házkerámia jellegzetes töredékeit, valamint 
a rheinzaberni műhelyhez köthető terra sigillata töre
dékeket tettünk el. A leletek közül megemlíthetők még 
az üvegtöredékek, a vas, bronz és ólomtárgyak illetve 
azoknak töredékei. Az ásatás során nagyszámú állatcsont 
(lófejek stb.) is napvilágra került. 

A fentiek alapján megállapítottuk, hogy a 2001-ben, 
és a 2002-ben feltárt őskori telep további É-i objektu
mai itt már nem jelentkeztek. A 2. századi római kori 
jelenlétet a vicusban egy víznyelő rendszer újabb sza
kasza, valamint az előkerült, említett római kori leletek 
igazolják. 

II. szakasz: 2003. szeptember 1 -tó1 december 19-ig 
folytattuk a munkákat a régészetileg védett területen, 
az 1999. és a 2002. évi feltárásoktól É-ra. A földmunkák 
során a tervezett OBI épületének területén (II. munka
hely) 70 régészeti objektumot tártunk fel. Ezek között 
voltak vízelvezető árkok, kutak, tárolók, vermek, kemen
cék stb. Ló- és kutyatetem feltárására is sor került. Az 
épülő áruháztól É-ra tervezett K-Ny-i irányú út keleti 
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szakaszán is vártuk a 2001-ben, és a 2002-ben feltárt 
őskori telep északi részét (III. munkahely) . Itt már az 
őskori telepnyomok nem jelentkeztek, de egy tűzhelyet, 
egy melléklet nélküli lótetemet, valamint egy emberi 
csontvázat halántékba fúródott vastárggyal is kibontot
tunk. E földsírban jellegzetes korhatározó lelet nem ke
rült elő. Az épülő, úgynevezett Forum helyén (IV. mun
kahely) 12 régészeti objektumot tártunk fel: vízelveze
tő árkot, kutakat, vermeket, tárolókat. 

A régészeti munkák szomszédságában a tervezett 
OBI áruháztól É-ra, az áruház tervezett bekötőútjának 
északi részén és a tervezett parkolójának keleti részén 
az építés során a beruházók a megengedettnél mélyeb
ben szedették ki a földet a talajcseréhez. Az építési mun
kák leállítása során a leletmentéseket is elvégeztük (V
VI. munkahely), melynek során 25 objektum: kenyér
sütő kemence, földbe mélyített házak, tárolók, kutak, 
vermek maradványai kerültek elő, sőt köztük egy ham
vasztásos sír alját is kibontottuk. A leletanyag közül a 
fémanyag és az állatcsont jelentős. Érmek, sigillaták, ős
és római kori, középkori, török kori kerámiatöredékek 
is napvilágra kerültek. Anyagvizsgálatokra földmintá
kat, karókat, vesszőfonatokat stb. tettünk el. 

Az előkerült régészeti objektumok legnagyobb ré
sze az albertfalvi 2-3. századi auxiliaris castellum vicu
sának délnyugati részéhez tartoznak. 

97. Budapest, Xl .  Soproni utca 6 1 .  
B 

SZIRMAI KRISZTINA 

2003. augusztus 27. és szeptember 4. között megelőző 
feltárást végeztünk egy pincegarázzsal ellátott lakóház 
építéséhez kapcsolódóan a 3838/3 hrsz. telken. Össze
sen mintegy 120 m2 felületet tudtunk megkutatni, 
amely az építendő lakóház alapterületének kb. 80%-a. 
A telek keleti részén, a Sopron utcai bejárat közelében 
kerültek elő a késő bronzkori gödörobjektumok a fel
színtől alig 20-30 cm-re, újkori kőfalak által részben 
bolygatva. 

A feltárt objektumok ahhoz az ismert késő bronz
kori telephez tartoztak, amelynek nyomait Kőszegi Fri
gyes tárta fel 1964-ben a Nándorfehérvár u. - Sztregova 
u. sarkán. 

98. Budapest, XIV. Paskál lakópark 
R ,  Sza 

BESZÉDES JÓZSEF 

Az Egressy út-Vezér utca-Paskál strand által határolt 
területen 2003. június 23. és július 25. között feltárást 
végeztünk. 

A megnyitott szelvények többségében új- és leg
újabb kori bolygatással már korábban jelentősen sérült 
a Jelónely. A kutatószelvényekben_több helyen is meg
figyeltük a Rákos-patak egykori, az átépítés előtti med
rének nyomait. 

A régészeti leleteket is tartalmazó szelvényekben is 
igen nagymértékű volt a roncsolás. Ennek ellenére meg
figyelhető volt, hogy a leletek és az objektumok a Rákos
patak mai nyomvonalával közel megegyező vonalban, 
egy megközelító1eg K-Ny-i sávban helyezkedtek el. Az 
építési terület Vezér utcai szakaszán, a Szugló utcához 
közeli területen nyitott szarmata kori tárológödrök, tűz
hely és egy félig földbe mélyített ház roncsa került elő, 
szerény leletanyaggal. A „C" szelvényben számos újkori, 
szeméttel feltöltött beásás mellett, minden bizonnyal szar
mata kori árok részlete, középső rézkori gödöraljak, mi
nimális kerámiaanyaggal kerültek elő. A szelvény ÉK-i 
sarkában a vastagodó áradmányos humuszrétegbó1 a ko
rábbiakhoz képest nagy mennyiségűnek mondható kö
zépső rézkori (Ludanice-kultúra) leletanyaga került elő, 
értékelhető objektumfolt nélkül. A „D" szelvény egy új
kori felhordású domb alatt terült el, amelyben szórvá
nyosan előkerülő őskori (Ludanice) kerámiatöredékek 
mellett egy szarmata kori árok, egy tűzhely roncsa és 
egy csontvázas sír került elő, ugyancsak szerénynek 
mondható, mindössze egy rossz megtartású bronz haj
karika vagy fülbevaló melléklettel. A felület igen nagy
mértékben újkori beásásokkal roncsolt. A „G" szelvény
ben bizonytalan korú, de betöltésük alapján régészeti 
jellegű (valószínűleg szarmata), egymást keresztező ár
kok kerültek elő. A „J" szelvényben legújabb kori sze
metes feltöltés és egy É-D-i irányú, újkori árok és ha
sonló korú gödrök mellett egy félig földbe mélyített szar
mata kori ház és egy gödör kerültek elő. A ház négyzet 
alakú, É-i sarkában kővel kirakott tüzelónely, ÉK-DNy-i 
tengelyében három cölöplyuk volt. Padlója nem volt, 
bejáratát sem sikerült megfognunk. A többi szelvény ré
gészetileg negatívnak bizonyult. 

Munkatársak: Szilas Gábor, Tézer Zita. 
ENDRŐDI ANNA - HORVÁTH ATTILA 

99. Budapest, XX. Soroksár 
Sza? 
2003. szeptember 9-15. között a központi raktárak te
rületén végzett leletmegfigyelésünk alkalmával egy kb. 
450-500 m hosszan fekvő árokrendszert találtunk és re
gisztráltunk. Megállapítottuk, hogy a terület középső ré
szén látható lépcsőzetes felszín akár mesterséges is le
het, mert formájában nagyon hasonlít a korai földmű
vek sáncaira. Ezt alátámasztani látszik, hogy ez a domb 
az autóúton túl is megtalálható. 

Jelen megfigyelésünk alkalmával nem volt lehető
ségünk a többi terület bejárására, a feltételezett sánc 
követésére. Kora a kevés lelet miatt csak nagyon felté
telesen határozható meg a császárkorra, esetleg a nép
vándorlás korára (szarmata?). Az árkok szabályossága 
és az egymáshoz, valamint a felszínhez viszonyított hely
zete azok egykorúsága mellett szól. Segítséget nyújthat
nak a datáláshoz a jelen megfigyelés előzmén�ei. 

A közelben az Ócsai út 17. szám alatt Nagy Margit 
tárt fel korábban szarmata leletanyagot, 1999-ben pe-
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dig a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának régészei 
a Vecsés-Csepel II. gázvezeték építésekor találtak ugyan
csak szarmata leleteket. Területünk közvetlen közelé
ben 1988-ban pedig Pető Mária tárta fel a soroksári le
hajtó területén Soroksár 1/b szakasz csomópont lelő
helynévvel egy szarmata település számos objektumát, 
köztük több félig földbe mélyített házat. Ez megerősíte
ni látszik az árkok datálását, bár azok mérete messze 
túlhaladja egy falu védelmi szükségleteit. Ennél ponto
sabbat csak egy nagyobb felületű és hosszabb ideig tar
tó kutatás állapíthat meg. 

HORVÁTH LÁSZLÓ ANDRÁS 

1 00. Budapest, XXI I .  Nagytétény, Campona 
Ró 
2003. július 14-ét követően tovább folytatódott a Cam
pona erőd kilencedik évadba lépő ásatása. Az idei kuta
tásokkal egyrészt, hasonlóképpen az elmúlt időszak fel
tárásaihoz, a régi ásatási eredmények és azok pontos 
helyszíneinek azonosítása mellett a közeljövóoen kiala
kítandó Campona Régészeti Park tervezéséhez szüksé
ges adatokat kívántuk tovább bővíteni. Másrészt a hely
színre látogató 19. Nemzetközi Limeskongresszus részt
vevőinek ismét feltártuk és láthatóvá tettük a korábbi 
évek hitelesítő ásatásainak a föld alatt jól megőrződött 
eredményeit. 

Tovább folytattuk az erőd keleti fökapuja, a porta 
principalis sinistra körzetében az előző években meg
kezdett kutatásokat. 

Újabb adatokat nyertünk a via principalis és az erőd
falat belülró1 követő út, a via sagularis kereszteződésé
ben levő É-D-i csatornáról, a csatorna alatti 1. útréteg
ró1, valamint az út alatti palánk periódusról. 

A via prateorianak a principia déli oldalához csatla
kozó részén, a korábbi ásatások téliesítésének eltávolí
tása során újabb adatokat nyertünk a Dunához vezető 
út késő római hasznosításához. 

Az elmúlt évek során végzett kutatással kimutatha
tóvá vált, hogy a porta principalis sinistra kétosztatú ka
puátjáróval épült meg. Azonban a kapunak az 1970-es 
évek elején „romkonzervált", a felszínre felhozott, kibe
tonozott alaprajza nem felelt meg a hitelesítő ásatások 
eredményeinek. Mivel a kapu északi tornya középpillé
rének azonosításában az 1828-ban ide épített pince mun
kálatai során elbontott déli oldala már nem játszhatott 
szerepet, a még megmaradt déli torony északi oldalfa
lán levő boltívindító falpillérek maradtak az egyedüli 
maradványai a két tornyot összekötő, feltételezett ka
puháznak. A déli torony hátsó frontján, az észak-nyu
gati sarkon levő boltívindító falpillér, valamint a kapu
házra utaló közép-falpillér hitelesítésére ásott szonda a 
kapu kereszt irányú tengelyében azonban nem a várt 
eredménnyel zárult. 

Az-ÉNy-i és a középső falpillér is teljes-mértékben 
rekonstrukció, amit feltehetó1eg 1936-ban a Pulovics féle 
ásatás lezárásakor, vagy az 1970-es években készítettek 

a MNM Adattárában fennmaradt Várostervezési Inté
zet tervei alapján. A toronyfal alapozása a felső, nagy
méretű kvádersor alatt nagyon rossz megtartású ha
barcsba, majd alul sárba rakott, amorf kövekbó1 áll. A 
hátsó fronton levő ÉNy-i, puha mészkóoől faragott, kis
méretű kváderkövekből összerakott falpillér tetejét új
kori téglákkal zárták le, mintegy jelezve, hogy addig „ere
deti" római a fal. Azonban a szonda feltárása során ki
derült, hogy a kváderkövek nincsenek bekötve az omlé
kony toronyfalba sem, valamint, hogy a kváderkövek 
alatt fóliát és újkori üveg- és kerámiaanyagot találtunk. 
Ugyanezt a jelenséget észleltük a középső falpillér ese
tében is. Sajnos a korabeli ásatási beszámolók nem tu
dósítanak bennünket arról, vajon ez a rekonstrukció egy 
esetleges falkiszedésen alapszik-e, vagy teljes mérték
ben hipotetikus. A porta praetoria esetében, ahol még 
nem volt lehetőségünk hitelesítő ásatást végezni, a mai 
felszínen kibetonozott, kétosztatú, kapuházas átjárójú 
kapu alaprajza jelenik meg előttünk, ahol annak rendje 
és módja szerint a tornyok oldalán ott vannak a szüksé
ges falpillérek és a középpillérek is. Hogy ez mennyire 
hipotetikus, ezt ma még - hitelesítő feltárás nélkül -
megítélni nem lehet. 

A korábbi hitelesítő és a jelenlegi ásatások eredmé
nyeinek birtokában egy új típusú kapu képe vázolható 
fel, ahol nincs kapuház. A kapuház általában fél torony
szélességű, fedett vagy pártázattal a kapuátjáró felett 
kialakított építmény, amire az őrök felmehettek, és ami 
a két tornyot összekötötte. Ezt az elgondolást támasztja 
alá egyrészró1 a hátsó fronton egyedül fennmaradt, vi
szonylag jó alapozású középpillér megléte, másrészró1 
a kapuzat kereszttengelyébó1 hiányzó középpillér, és az 
a tény, hogy a kapu előterét a kapuzat kereszttengelyéig 
beérő híddal takart verem védte. Számos jel mutat ar
ra, hogy a Duna-vidéki auxiliaris erődök kapuzatainál 
megfigyelt úgynevezett „patkó alakú" elfalazások egy 
részénél hasonló megjelenésű, kapuház nélküli kapu
zattal kell számolnunk. 

A kapuátjáró mögötti terület feltárása során az el
múlt években fokozatosan, rétegró1-rétegre jutottunk le 
az idei évben a via principalis és a via sagularis csatlako
zási pontján a legalsó útrétegig. 

A fentebb jelölt területen három nagy, római anyag
gal keltezett égésréteg helyezkedett el. Felülró1 a 2. ré
teg feltárása alkalmával egy 20 db összetapadt érembó1 
álló kincslelet is napvilágra került a Valentinianus-di
nasztia korára keltezve azt a pusztulási réteget. 

Ebben az évben a 3. réteg bontásával folytattuk a 
feltárást. A 10-12 cm vastag kavicsos járószint bontása 
során elértük a korábbi évek ásatásai alkalmával megis
mert É-D-i csatorna fedlapját. A csatorna fedlapja 30 
cm mélyre van a kavicsos járószint felületétó1. A járó
szint alatt vastag faszenes, hamus, humuszos földfeltöl
tést találtunk, amelyből számos szürke bepecsételt, 
RESATUS-PACATUS körének fazekasműhelyeihez tar
tozó táltöredéket hoztunk felszínre. Ez a humuszos, fa
szenes földfeltöltés az 1. útfelületen létrejövő rétegsor 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

volt. A 2 .  útréteg alatt talált É-D-i csatorna fedlapjára 
az útréteg kavicsos járószintje ráhúzódik, tehát a csa
torna építése megelőzte a 2. útszint kialakulásának az 
idejét. A csatorna szintje, ami északi irányba a kapu mö
gött haladva emelkedik, már vágja az 1 .  út köves réte
gét. Nagy valószínűséggel az 1. útrétegen talált vastag 
faszenes, humuszos földfeltöltés a vastag faragott kő
tömbökbó1, fenék nélkül létrehozott csatorna építését 
megelőző földmunka emléke. 

Az 1. útréteg feltárása alkalmával az út felületéró1 
gazdag kerámiaanyagot, vas és bőr talpmaradványt, talp
szegecseket tártunk fel. Elbontva a 8-12 cm vastag kö
ves, kavicsos föld alkotta 1. útréteget, alatta 80-120 cm 
átmérőjlí kerek beásásokat, illetve azok maradványát ta
láltuk. Betöltésükben faszenes humuszos föld volt. A 
beásások feltárása során feltlínt azonban egy körülmény, 
ami arra mutatott, hogy a déli torony mögött is bont
suk el az 1. útréteg felületét. Sejtésünk beigazolódott, 
miszerint a 2. sz. első felébó1 származó leletanyag alap
ján felételezett, de még objektummal nem alátámasz
tott építési periódus maradványát sikerült azonosíta
nunk az 1. útréteg alatti négy beásással. A feltárt beásá
sok, a szabályos négyszögben elhelyezkedő cölöplyukak 
nagy valószínűséggel az eddig még régészetileg nem do
kumentált, de feltételezett camponai palánktábor por
ta principalis sinistra-jának emlékei. 

Az északi torony nyugati oldalán lebontottuk az 
északi torony nyugati oldalához ívesen kapcsolódó, sár
ba rakott falat és feltártuk az alatta levő kemencét. A 
kemence csaknem teljes épségében fennmaradt külső 
boltívének építési módja a megmaradt leletanyag alap
j án rekonstruálható. 

A kemence előterében és északi oldalán több égett 
tegulás omlásréteg került elő az íves elfalazáson belül és 
kívül. A pusztulási rétegek a földbe mélyített ház keleti 
és déli oldalán meglevő kemény, agyagos járószinten te
rültek el bizonyítékául a kapu és közvetlen környezeté
nek késő római hasznosítására. Ezen a területen több, a 
római tájolási rendszert követő, így a kaputornyokhoz 
kapcsolódó, agyagfalú helyiséget azonosítottunk az elmúlt 
évek feltárásai során. A több, egymást követő kemence 
megléte, a gazdag késő római leletanyag a terület inten
zív használatára utal a késő valentinianusi idó'k után is. 

A 2 .  munkahelyen a korábban újra feltárt és hite
lesített területen, az 1999. évi téliesítést távolítottuk 
el. A kitisztított via praetoria felszínének közepén, az 
út nyugati szegélyén levő oszlop bázis-sortól keletre 210 
cm-re, 10-15 cm magasságban kiemelkedő sávban je
lentkező út épített szegélylí felülete került napfényre. 
A nyugati széle gondosan szegélyezett, míg a keleti ol
dalon az útszegély csak nyomokban volt megfigyelhe
tő. Az oszlop bázis-sor és a szegélyezett, középső út-sze
gély közötti felület betöltése a taberna tetőzetéről le
hullott vastag tegulatörmelékből áll, ami teljesen 
hiányzik a via prae_toria beszűkített 23:5 cm szélességű, 
középső sávjáról. A tegulatörmelék alatt levő járószin
tet az amorf kövekből megépített szegélyű beszűkített 

útsáv széléig, a „b-d" szektorban sima, apró kavicsos 
felület alkotja. Az út teljes szélessége a két oldalon le
vő oszlopbázisokig 6,7 m. 

Általánosságban elmondható, hogy a korábbi évek 
során napvilágra került 4 oszlopbázis két keleti oldali 
darabja jobb állapotban maradt fenn, mint a két nyuga
ti oldali, ahol a kó'kváder felületén még kocsikerék kop
tatta mély sávokat is megfigyelhettünk. 

A régészeti feltárás a XXII. kerület Budafok-Nagy
tétény Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Múzeum anyagai 
támogatásával valósult meg. 

Az ásatáson részt vettek Vindus Melinda és Kalász 
Nándor tanár asszisztens, Báthori Gábor régész, Györkő 
Anikó, Kiss Csaba, Biró Csaba, Nagy Tamás, Szabó Lő
rinc, Szalay Gábor, Tímár Márton, Udvardi Gábor, Zol
csák Attila egyetemi hallgatók, Bogdándy Kornélia ása
tási technikus. 

Kocsrs LÁSZLÓ 

1 0 1 .  Budapest XXI I . ,  Nagytétényi út 3 7-4 5 .  
Q) 
2003 .  március 25. és április 18. között végeztünk próba
feltárást az építendő áruház területén (hrsz.: 232002/ 
33 ;  36) .  A kutatási felületet a tervezett bevásárlócent
rumnak a lebontásra ítélt Nagytétényi Közösségi Ház
tól délkeletre eső területén jelöltük ki. 

A mintegy egy hónapig tartó munkánk során 1580 
m2 felület átkutatására volt lehetőségünk. Régészeti ob
jektumokat, leleteket nem találtunk. A felszíni kevert, 
törmelékes, helyenként murvás legújabb kori feltöltés 
alatt vékony humuszréteg jelentkezett, ez alatt pedig a 
sárga altalaj volt megfigyelhető 80/90 cm mélységben. 
Az altalaj alatt 100/120 cm mélységben az Ős-Duna ka
vicsos folyammedre jelentkezett. A kutatási felület É-i 
végében valamivel lentebb mutatkozott a sárga altalaj 
(kb. 100/110 cm-nél), a folyami sóder is ennek megfele
lően mélyebben, kb. 140/150 cm-nél jelentkezett. 

A kutatási felület déli, illetve nyugati szélén megfi
gyelt, cikcakk vonalvezetésű árokból szórványos újkori 
törmelék került elő. Funkciója kérdéses, talán katonai 
lövészárokként határozható meg. 

Az ÉNy-DK-i irányban futó cölöplyuksor, a benne 
több helyen megfigyelhető betonalapozás-maradványok 
miatt egyértelműen újkori konstrukciónak határozható 
meg, talán egy kerítéshez tartozhatott. 

BESZÉDES JózsEF 

1 02 .  Budapest, XXI I .  Nagytétény, Ú ttörők útja 
1 1 /a - 30 .  
Ró, Kö 
A csatornaépítést megelőző feltárásunk a camponai ala 
tábQ_r retmtura részén \Tolt a mai Úttörők útja vonalá
ban. A 80 m hosszú, római rétegeket érintő árok 1 ,5 m 
szélességű, a feltört útburkolat engedte szabályosság-

1 9 1  
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gal készült. Az árokban az előzetes ismereteink alapján 
az erőd teljes nyugati védműrendszeréró1 vártunk ada
tokat. A feltárás során újabb adatokat nyertünk a reten
tura ÉNy-i részén levő épületekre és egy É-D-i, az erőd
fallal párhuzamosan futó csatornára vonatkozólag. A 
csatornától nyugatra megtaláltuk az erőd 1,5 m széles 
kiszedett falát, ami a két ütemben történő feltárás ha
tárvonala is volt egyben. 

A csatornát faragott kónasábokból építették fenék 
nélkül, mint a keleti kapu térségében előkerült csator
nánál, teteje kó1apburkolással kialakított. 

A csatornától keltre, úgy tűnik, egy egyrétegű, vékony, 
kavicsos útfelület helyezkedik el, a via sagularis, amely 6,5 
m szélességű. Az út keleti oldalát habarcsba rakott, É-D-i 
irányú, 60 cm szélességű fal szegélyezi, amibe egy 
praefurnium nyílását építették. A praefurnium túloldalán, 
az épületen belül, fütőcsatorna maradványait tártuk fel. 

A kiszedett erődfaltól nyugatra az 1 .  árkot tártuk 
fel, amelynek szélessége 5 m volt. Az árok „V" alakban, 
meredeken fut le egészen mélyre. Mélysége a mai járó
szinttó1 mérten 4 m. 

Az árok betöltésében 180 cm-ig római anyaggal ta
lálkozhatunk, tegula- és kőtörmelék formájában, míg fe
lette egy sárga agyagos réteg jelentkezik, amibó1 közép
kori kerámia került napvilágra. 

9 m-re a kiszedett erődfaltól a 2. sz„ 6 m szélességű 
árok helyezkedik el, amelynek jelenlegi mélysége 353 
cm, azonban objektív okok miatt az árok fenekét nem 
volt módunkban feltárni. Betöltésében zömmel közép
kori kerámiát találtunk. 

14 m-re a faltól kezdődik a 4,6 m szélességű 3. sz. 
árok, ami hasonló formájú lehet, mint az 1 .  sz. árok. „V" 
alakban fut a feneke, bár itt sem sikerült teljesen lejutni 
az aljára, becsült mélysége a mai felszíntó1 mérve 430-
450 cm között lehet. 

A 3. árok nyugati oldalán egy kb. 1 m szélességű, 
lapos sáv helyezkedik el, amitó1 nyugati irányban a 4 .  
sz„ 1,7 m szélességű É-D-i árok került elő. Mélysége a 
jelenlegi felszíntó1 mérve 220 cm. Ezen 4. árok felett 
már jelentkezett az az egyrétegű, újkori köves út, amely
nek a keleti szélét a 3. árok jelölte ki. A köves felület 
125 cm-re van a jelenlegi felszíntó1, és gyakorlatilag a 
kutatóárok csaknem teljes további hosszát lefedi. Felü
letének kibontása során nem találtunk a középkori, új
kori utakra jellemző kocsikerék mélyítette árkokat, ami
bó1 következtetni lehetett volna az út irányára. 

Ezt az utat mintha lezárná az erődfaltól 36 m-re 
levő, „V" alakú, 1 ,24 m szélességű 5. sz. kis árok, ame
lyik nem kapcsolódik a római tájolási rendszerhez. Be
töltésében löszös, agyagos kőomladék látható, mintha 
ez lenne az út nyugati árka. Mélysége 236 cm. 

44 m-re az erődfaltól nyugatra a 3. század második 
felére keltezhető csontvázas, mellékletes sír került elő. 
A sírgödör mélysége a mai felszíntó1 mérve 195 cm. A 
váz tájolása:_DNy-ÉK. A háton fektetetL váz Jábánál egy 
ivókészlet, szürke kicsorbult peremű korsó, mellette pe
dig egy sárga, vörös festésű bögre helyezkedett el. 

Ettó1 a sírtól nyugat felé már bolygatatlan felülete
ket találtunk egészen a Hársfa utcáig, ahol csatornafek
tetés során szeptemberben 4 hasonló tájolású, de mel
léklet nélküli sírt bolygattak meg. Feltehetó1eg ezek a 
vázak is a római temetónöz tartozó sírokból származ
hattak. 

A megelőző feltárás a Budapest XXII. kerület Bu
dafok-Nagytétény Önkormányzata finanszírozásában 
valósult meg. 

Az ásatáson részt vett Márton András régész, Kiss 
Csaba régészhallgató. 

1 0 3 .  Bugyi, X. homok- és kavicsbánya 
( Pest megye) B, Sza , A, Á 

Kocsrs LÁSZLÓ 

A Bugyi X. jelzésű homok- és kavicsbányatelek a nagy
község É-i határrészén (a telek ÉNy-i része a Felső-Vány, 
DK-i része az Alsó-Vány határrészen) terül el. Területé
nek nagy része a 19. század vége óta szántó, részben 
kertészeti jellegű hasznosítással, a telek ÉK-i középső 
részén levő rét-legelő területe az utóbbi évtizedben 
összeszűkült. A bányatelek DNy-i középső részén levő 
erdőfolt az 1950-es években már létezett. 

A 2003. szeptember 20-i helyszíni szemle során 
megvizsgáltuk a bányatelek területét az erdő (hrsz. :  
01161/11) kivételével. 

Felsővány: A bányatelek DNy-i középső részén je
lentős kiterjedésű régészeti lelónely terül el az ÉNy
DK irányú, homokos talajú dombocskákkal tagolt ma
gaslaton. A 2003. augusztus 23-26-án és szeptember 20-
án végzett régészeti szemlék során a felszínen őskori 
(késő bronzkori) , szarmata, avar(?) és Árpád-kori tele
pülésekre utaló edénytöredékeket gyűjtöttünk, patics
darabokat, állatcsontokat figyeltünk meg. A lelónely ki
terjed a bányatelek 013935/19-20, 23-27 hrsz. parcel
láinak jelentős részére, DK felé átnyúlik a 01449/2 hrsz. 
tábla Ny-i részére. (A bányatelken kívüli 01395/17-18 
hrsz. parcellákra a lelónely kiterjed, minden bizonnyal 
még folytatódik ÉNy felé, de a növényzettel fedett par
cellákon ez nem volt megfigyelhető.) A lelónely DK-i 
kiterjedését a nemrég szántott-tárcsázott táblarészen 
pontosan nem lehetett meghatározni. 

MOL 2. lelónely: A bányatelek, a 01449/2 hrsz. táb
la D-i szögleténél, ÉNy-DK irányú, homokos talajú 
magaslaton terül el a lelőhely ÉNy-i része. A lelőhely 
DK felé, a bányatelken kívül folytatódik. Az 1998-99.  
évi terepbejárás során bejárt lelőhelyen őskori (?) , 
szarmata és Árpád-kori edénytöredékeket gyűjtöttek, 
paticsdarabok is megerősítik, hogy a lelőhelyen több 
korszak települése található. Néhány embercsonttö
redék alapján a lelőhelyen temetővel is számolunk. 
Nem zárható ki, hogy a lelőhely folytatódhat ÉNy fe
lé a 01161/11  hrsz. erdőterületen is .  A szeptember 
20-i szemlekor a lelőhely területe részben füves, rész
ben káposztával fedett, ÉÉK-i sávja nemrég szántott, 
tárcsázott volt. 
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Alsóvány 1 . :  A bányatelek ÉK-i középső részén, a 
01449/2 hrsz. tábla É-i szögletében, a táblában levő fü
ves, egykor vizenyős mélyedés K-i partján terül el a nem 
pontosan körvonalazott jelzésű régészeti lelónely: ős
kori és Árpád-kori település. A levágott kukoricával és 
gyommal többnyire fedett területen elszórtan találtunk 
leleteket kb. 150x100 m-es területen. A lelónely való
színűleg nagyobb kiterjedésű a jelzettnél. 

A szeptember 20-i szemlekor a 01449/2 hrsz. tábla 
DNy-i sávja nemrég szántott-tárcsázott terület, ÉK-i na
gyobbik részén a gyom és a silózáshoz levágott kukori
ca jelentős mértékben fedte a felszínt. A terület tehát 
nem volt alkalmas a régészeti leletek felszíni megfigye
lésére. A tábla középső és K-i részén leletet nem talál
tunk, de a korlátozott megfigyelési lehetőségek miatt 
nem zárható ki biztonsággal régészeti leló11ely megléte 
ezen a területen. 

1 0Li .  Bugyi , Nemesráda 
( Pest megye) Ő, LT, Sza 

DINNYÉS IsTv ÁN 

A Bugyi 01554 hrsz. területen tervezett bányatelek a 
település külterületének ÉK-i, Nemesráda határrészén te
rül el. Északon az Alsónémedi-Bugyi közigazgatási ha
tár, K-en a XXX. csatorna, DK-en a Bugyi belterületró1 az 
5. főút és Alsónémedi felé vezető műút, DNyNy-on er
dők határolják. A tervezett bányatelek területének Ny-i 
kb. 2/3-a a 19.  század vége óta szántó, ÉKK-i harmada 
ekkor még rét-legelő a rendelkezésünkre álló térképek 
szerint. A legelőterületekbó1 a 20. században fokozato
san szántók lettek, mára csak az 55-234 szelvényen is 
szereplő csatornaparti rétfolt maradt meg a bányatelek 
DK-i szélén. A bányatelek közepén levő erdőfolt 50 év
nél idősebb. A terület tehát zömmel szántó, melynek 
kisebb-nagyobb parcelláin általában kertészeti jellegű 
termesztés folyik. 

A terület talaja nagyrészt humuszos homok, kötöt
tebb talaj csak a csatorna menti területsávban van. 

A 2003. szeptember 29-i helyszíni szemlekor az erő
sen fedett területrészek kivételével megvizsgálhattuk a 
bányatelek területének nagyobb felét, jó megfigyelési 
lehetőségek mellett. A tervezett bányatelket K-en ha
tároló XXX. csatorna egykori ér medrében halad, egye
dül az ÉK-i saroknál vágja át egy Ny-K magaslat K-i vé
gét. Az egykori ér és csatorna Ny-i partján kb. 100-150 m 
széles sávban terül el a régészeti leló11ely: őskori, kelta, 
szarmata-késő szarmata település. Leletek: edénytöre
dékek, állatcsontok, patics, malomkőtöredék. A leló11ely 
É-i kiterjedését a közigazgatási határ mentén levő, kul
túrnövényekkel fedett parcellákon nem vizsgálhattuk. 
D-i kiterjedését parlagon hagyott, gazos részen ponto
san nem körvonalazhattuk. 

A tervezett bányatelkeknek a régészeti lelőhelytó1 
___D-re és Ny-=La levő ré_szén_ régészetUeleteu iem_talál
tunk. Ezen a területrészen - annak ellenére, hogy ki
sebb-nagyobb parcellákat nem vizsgálhattunk meg - fel-

színen megfigyelhető régészeti leló11ely nagy valószínű
séggel nincs. Felszínen nem észlelhető lelónely (teme
tő) megléte azonban nem zárható ki. 

1 0 5 .  Cegléd, Bába-Molnár-dűlő 
( Pest megye) Á 

DINNYÉS IsTv ÁN 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során megelőző feltárást végeztünk a 4/15 
sz. lelőhelyen. A főút 76+800-840 km-szelvényével 
baloldalon párhuzamos földútszakaszon, a leló11ely kö
zépső részén 544 m2-t tártunk fel július 21.  és szeptem
ber 7. között. A területen 22 telepobjektumot találtunk, 
további hat gödör a 4/15 és a 4/4 lelónely közötti, rész
ben feltöltődött érmederben került elő. Feltártunk 2 ház
részletet, 2 szabadtéri kemencét, 8 árokrészletet, 13 göd
röt, 2 cölöplyukat és egy széles, árokszerű objektumot. 

Biztosan őskori vagy szarmata telepobjektum az ása
tási területen nincs. Néhány szarmata edénytöredék az 
Árpád-kori objektumok beltöltésébó1 került elő. A kel
tezhető telepobjektumok Árpád-koriak. Szerény lelet
anyaguk fó1eg fazék- és cserépbogrács-töredékekbó1 áll. 
A 4. házrészletből fenőkő, vaspánt töredéke, Árpád-ko
ri tégladarab került elő. A lelónelyrészlet objektumai
nak kb. negyede lelet nélküli. A leletanyag a restaurá
lást és leltározás követően a ceglédi Kossuth Múzeum
ba került. 

KALÁCSKA RÓBERT 

1 06 .  Cegléd, Bába-Mol nár-, Hartyányi-dűlő 
( Pest megye) B, Sza, Á 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során megelőző feltárást végeztünk a 4/4 
sz. lelónelyen. A 2003. július 16-17-én a főút 77+050-
228 km-szelvényében és a baloldali földúton elvégzett 
próbaásatás és a július 24-én megkezdett gépi és kézi 
nyesés tapasztalataira figyelemmel a lelónely ásatási te
rületeit a baloldali földútnak a főút 76+870-77+050, 
77+150-77+220 km-szelvényeinek megfelelő részletei
ben és a főút 77+150-77+228 km-szelvényében hatá
roztuk meg. A főút 77+010-150 km szakaszánál lévő 
árokrészleteket is feltártuk. 4054 m2 ásatási területen 
78 objektum került elő: 1 ház (?) , 1 házrészlet, 1 előte
res szabadtéri kemence, 43 gödör, 29 árok, 1 cölöplyuk 
és 2 egymás mellett elhelyezkedő kút. Lelet nélküli a 
43. objektum, a 23. sz. (fó1eg a K-i részén) bizonyosan 
újkori. 

A lelőhely Ny-i részén levő 42. objektum nagymé
retű, téglalap alakú, lekerekített sarkú, meredek olda
lú, kb. 80 cm mély gödör (ház?) , nagyjából vízszintes 
fenekén tüzelésnyom, cölöplyuk nem volt. Fekete hu
muszos betöltése legalján néhány állatcsontot, kova
szilánko_t, _keyéssé jellegzetes edéJi.ytöredékeke_t, vala
mint négy, közel hiánytalan edényt találtunk. Három 
nyomott gömbtestű, rövid hengeres nyakú, hasán be-
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mélyített vonalszalaggal, vonalazott háromszögekkel, 
zegzug szalagokkal díszített füles korsót (egyikük dí
szítése mészbetétes) és egy kihajló peremű, ívelt vál
lú, éles törésvonal alatt gömbszelet alsó részű fazekat. 
Ennek mély ágyazatú mészbetétes díszítése a perem 
alatt zegzug vonal, hasvonal fölött széles, vízszintesen 
osztott szalag, melyet mészbetétbó1 kiemelkedő X-alakú 
díszek tagolnak, széles fülét mészbetétes vonalak, zeg
zug vonalak borítják. Az objektumot a makói kultúrá
hoz sorolhatjuk. 

A gödrök többsége szarmata, leletanyaguk kevéssé 
jellegzetes kézzel formált durva és finoman iszapolt, ko
rongolt szürke edénytöredék. A provinciális import fes
tett kerámiatöredékek alapján a szarmata teleprészlet 
Kr. u. 2-3. századi. 

Az Árpád-kori telepobjektumok közül említésre ér
demes a 6. házrészlet, az 5. szabadtéri kemence, mely
nek fenéktapasztása alá fazéktöredékeket terítettek. A 
43. objektum kerek kút, erősen agyagos betöltődésben 
néhány Árpád-kori fazéktöredékkel, a mellette levő 44. 
kútból bográcstöredék is előkerült. Leletanyagát tekintve 
gazdag csak a 1 .  gödör volt, sok fazék- és bográcstöre
dékkel, malomkőtöredékkel. 

A leló11ely útnyomvonalba eső területének feltárá
sa befejeződött. A leletanyag a restaurálást és leltáro
zást követően a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

107. Cegléd,  Hartyányi-dűlő 
( Pest megye) Sza 

KALÁCSKA RÓBERT 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során próbafeltárást végeztünk a 4/6 sz. 
lelónelyen. A főút 77+450-630 km-szelvényében és a 
bal oldali párhuzamos földúton június 18-20. között pró
bafeltárást végeztünk a leló11ely érintettségének tisztá
zására. A szakmai egyeztetés szerint a 77+470-630 km 
főúti rész és a 77+450-470 km baloldali földút megelő
ző ásatási terület. A földút északi ívében, rábontással 
további objektumok kerültek elő egymás közelében, itt 
tehát megelőző ásatás volt szükséges. 

Szeptember 17. és november 5. között 5663 m2 ása
tási területen 113 telepobjektumot és objektumrészle
tet tártunk fel. Magas, kb. 40% a lelet nélküli objektu
mok aránya, 5 objektum újkori. 

A feltárt telepobjektumok nagy többsége gödör. 83 
kerek, változó méretű és kialakítású gödör a tárológöd
rök megszokott formáit mutatja. Egyedül az 59. objek
tum (sekély, vízszintes fenekű gödör 4, változó mélysé
gű cölöplyukkal) kialakítása emlékeztet a házakra. Az 
ásatási terület Ny-i, agyag altalajú részén található 9, 
szabálytalan kialakítású agyagkitermelő gödör közül 
csak a legnagyobb, a 10. sz. tartalmazott leletet: szürke, 
korongolt szarmata oldaltöredéket. További két nagyobb 
gödörrészletet-bontottunk ki a déli feltárásszélnél, a le
lőhelyet délen határoló érmeder szélében, melyek víz
nyerő gödrök lehettek. A keleti, homokos altalajú lelő-

helyrészen a nagyméretű, szabálytalan kialakítású 77. 
objektum valószínűleg homokbánya volt. 

A 17 árok részben a leló11elyet D-en és DK-en hatá
roló egykori érmederrel közel párhuzamosan halad, né
hány árok az érmederbe torkollik. 

Az objektumok leletanyaga főleg kézzel formált, 
részben korongolt, kevéssé jellegzetes szarmata kerá
mia és állatcsont. Négy gödörből malomkőtöredékek 
is előkerültek. A 64. és a 78. gödörből egy-egy oldaltö
redékből csiszolt, vájatokkal ellátott játékkorong került 
elő. A római importot Drag. 37-es terra sigillata pe
remtöredék, dörzstáltöredék képviseli, továbbá az 54. 
gödörben talált Dressel 6/B típusú amfora felső har
mada, nyakrészén bekarcolt, hiányzó töredék miatt 
csonka A(„ . )OYC felirattal. A 79.  gödörben csiszolt, 
nyéllyukas kőbaltatöredék is volt. A szarmata telep
részlet kora a római import alapján a Kr. u .  2-3.  szá
zadra tehető. 

A leletanyag a restaurálást és leltározást követően 
a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

DINNYÉS IsTV ÁN - KALÁCSKA RóBERT 

1 08 .  Cegléd,  Hartyányi-, Váróczi-dűlő 
( Pest megye) Sza , H ,  Á 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során megelőző feltárást végeztünk a 4/7 
sz. leló11elyen. Az egykori erekkel határolt, jelentős ki
terjedésű lelőhelyet a 4. sz. főút Abonyt elkerülő nyom
vonala két, nem összefüggő területen érinti. A lelónely 
északi részén halad át a főút 77+650-78+010 km-szel
vénye, a lelőhely nyugati részén pedig a 77+570 km-nél 
levő útkorrekció 0+030-125 km-szelvénye, összesen 
13587 m2 ásatási területen. A megelőző ásatást július 
10-én kezdtük, november 9-én fejeztük be. 

A lelőhely Ny-i részén 128 telepobjektumot és egy 
honfoglalás kori sírt tártunk fel. 

A 2-3. századi szarmata településhez tartozik a te
lepobjektumok döntő többsége. Kiemelendő az 53 .  ház, 
ÉNy-i rövid oldalába vájt kemencével, tetőszerkezet cö
löplyukai nélkül. Hosszoldalával korábbi kemencét vág
tak át, É-i sarkába utóbb kemencét vájtak. Bőséges le
letanyagában sok a korongolt, részben korai jellegű hom
bártöredék, besimított hullám- és zegzug vonallal, sá
vokkal díszítve, a kézzel formált fazéktöredékek egy ré
sze bekarcolt hullámvonallal, ujjbenyomás-sorral díszí
tett. Római import a piros és narancsszínű festett töre
dékek, bepecsételt díszű táltöredék, fehéres angóbos 
észak-itáliai amfora több töredéke. A 100. ház szintén 
négyszögletes, közepén két cölöplyuk sátortetős szer
kezetre utal. Ebben a házban gödör, tüzelőberendezés 
nem volt, leletei között provinciális festett edénytöre
dék, amfora-töredék fordult elő. 

A három szabadtéri kemence gödör oldalába vájt, 
kerek, tapasztott sütőfolületű. A hozzájuk tartozó ke
rek, aláhajló oldalú gödrök eredetileg vermek lehettek. 
A 23. szabadtéri kemence fenéktapasztása alá szürke 
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korongolt edénytöredékeket terítettek, gödrében ma
lomkő is volt. 

A változatos méretű, többnyire kerek gödrök több
sége méhkas alakú és trapéz metszetlí verem, változa
tos betöltéssel. Kiemelendő a 98. gödör, déli oldalán lej
tős lejárattal. A 67. méhkas alakú gödörben szabályta
lan helyzetlí váz került elő a betöltés alsó rétegei fölött. 
A 21. gödörbó1 előkerült piros festett, finom fogaskarcolt 
díszű provinciális vázatöredék az 1-2. század fordulójá
ra, 2 .század elejére keltezhető, a gödörben egy defor
mált bronz térdfibula is volt. 

A településrészt északon, az érparti lejtő felső ré
szén két széles, mély, tagolt kialakítású árok határolja. 
Az árkok egy része átvág szarmata gödröket. Az érrel 
párhuzamos árkoktól északra egy hosszúkás, ovális, me
redek falú gödör került elő, mely kút lehetett, bontása 
során megjelent a talajvíz. 

A szarmata település leletanyagára a jól iszapolt, 
szürke, ritkábban barna és pirosas színlí, korongolt és a 
durva, szabad kézzel formált kerámia jelentős mennyi
sége a jellemző. Leletanyaga, a római importtárgyak 
(terra sigillata, több objektumból festett tál és korsótö
redékek, amfora töredékek) alapján a szarmata telepü
lésrész a 2. század közepén már fennállt, biztosan késő 
szarmata objektum itt nem került elő. 

A 18. objektum ÉNy-i tájolású, padmalyos sír. Hat 
rozettás ruhaveret, fülesgomb, üveggyöngy alapján hon
foglalás kori, magányos női temetkezés. 

A lelőhelyrészen néhány Árpád-kori telepobjektum 
is előkerült. A teljesen feltárt 29. ház K-Ny-i tájolású, 
rövid oldalainál egy-egy cölöplyuk, ÉK-i sarkában vájt 
kemence, melynek fenéktapasztását egyszer megújítot
ták. Betöltésében fazéktöredékek és szarmata cserepek 
is voltak. A 10. nem teljesen feltárható ház vájt kemen
céjének fenéktapasztása alatt égett állatcsontréteget ta
láltunk, leletei között mázas orsógomb is előfordult. Az 
1 .  szögletes házrészletben jobb oldalára fektetett kutya
váz került elő. 

Az 5. gödör és talán néhány árok tartozik még az 
Árpád-korba. 

A főúti leló11elyrész 10 223 m2 ásatási területén 213 
telepobjektumot találtunk: 11 házat és házrészletet, 3 
szabadtéri kemencét, 165 gödröt, 34 árkot. 

A lelet nélküli gödröket és árkokat figyelmen kívül 
hagyva a telepobjektumok között biztosan őskori objek
tum nincs, a keltezhető objektumok döntő többsége a 
szarmata-késő szarmata, néhány objektum pedig az Ár
pád-kori településhez tartozik. 

A szarmata település házai részben közel négyze
tes alaprajzúak, központi oszlopgödörrel, tüzelőberen
dezés nélkül. Téglalap alaprajzú, eló'bbieknél kisebb a 
275„ szintén középponti cölöplyukkal és két további se
kélyebb cölöplyukkal. Az ÉK-DNy tengelyű, téglalapos 
312.  sz. késő szarmata házban agyagfalú, épített kemen
ce volt a keleti sarokban. Eredetileg ház lehetetL a 283 . 
sz. komplexum, ÉK-i részén nagyobb, 40 cm magasan 
fennmaradt boltozatú, vájt kemence, kemény padlóját 

kisebb-nagyobb gödrök törték át. DK-i részén nagyobb 
sekély gödröt találtunk, melybó1 részben átégett falú kür
tő vezet a 293. gödörbe (füstölő) . 

A 180. sz. szabadtéri kemencét nagy, kerek gödör 
oldalába vájták bele. Sütőfelülete egyszer megújított, 
mindkét fenéktapasztás alatt korongolt késő szarmata 
edénytöredékek rétegét bontottuk ki. Szabálytalan kör
te alakú gödör ÉK-i oldalában alakították ki a 228. sz. 
kemencét, melynek 36 cm magasan megmaradt bolto
zata részben fekete humuszban van. Sütőfelületét ko
rongolt edénytöredékek rétegére tapasztották. 

A nagyszámú gödör változatos méretű és kialakítá
sú, többségük szokványos tárolóverem, változatos be
töltéssel, szarmata kerámiával, állatcsontokkal. A 311.  
objektum sekély gödröcske lehetett, körvonalát a feke
te humuszrétegben nem tudtuk megfigyelni. Kizárólag 
szarvasagancs-töredékek voltak benne. A 267. gödörből 
trapéz alakú, csiszolt kó'balta került elő. 

Az árkok közül a lelónely Ny-i szélén levő, széles, 
tagolt kialakítású 131„ 132„ 134. árkok - a 118. és 128. 
árkokhoz hasonlóan - az érmederrel párhuzamosak, be
töltésükben néhány szarmata és késő szarmata edény
töredék volt. Az árkok többsége ÉNy és ÉK felé, a lelő
helyet É-on határoló érmeder felé halad. 

Az objektumokban a változatos és viszonylag gaz
dag kerámia mellett j elentős mennyiséglí az állatcsont, 
sok töredék és 5 ép malomkő, csontkorcsolyák, orsógom
bok és orsókarikák. Viszonylag kevés a fémtárgy, vas vo
nókés (?), vasmécses, pánttöredékek, szögek említhe
tők. Vas feldolgozására salakok utalnak. Leletanyaga 
alapján a slarmata település a 2-3. században már fenn
állt, valamikor a késő szarmata periódusban szűnt meg. 

A vártnál kevesebb, biztosan Árpád-leori telepobjek
tum (2 házrészlet, 2 gödör, 1 árok) közül a házrészletek 
említhetők. Az ÉNy-DK-i tengelyű 203. ház É-i részét 
bonthattuk ki, Ny-i sarkában nagy kerek kemencével. A 
kemence és a házpadló alatt késő szarmata gödrök vol
tak. Szintén a feltárási terület D-i szélénél levő 292. ház
nak kb. fele volt feltárható: ÉNy-DK tengelyű, ÉNy-i 
falának közepénél cölöplyuk, a K-i sarokban levő, vájt 
(?) kemencéjének csak kis részletét figyelhettük meg. 
Betöltésében fazék- és bográcstöredékeket találtunk. A 
199. és 279. gödrök Árpád-koriak. A szarmata objektu
mokat átvágó, ÉNy-on nyitott 215. körárok meredek ol
dalú, ívelt fenekű. Humuszos betöltésében néhány ké
ső szarmata és Árpád-kori edénytöredék került elő, az 
árokkal övezett területen objektumot nem találtunk. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

1 09.  Cegléd, Váróczi-dűlő 
(Pest megye) B ,  Sza , Á 

KoczrnR ÉvA - PETŐ MÁRIA 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során megelőző feltárást végeztünk a 4/3 
sz.  lelónelyen. A leló11ely egy kanyarodó ér belső olda
lán fekszik. A 78+110 és 78+450 km-szelvényben próba-
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feltárást végeztünk június 10-19-én a lelőhely DNy-i ki
terjedésének tisztázására. Ásatási területe a főút 78+ 110-
78+ 760 km-szelvényében 15 113 m2, melyen 561 objek
tumot, objektumrészletet tártunk fel június 10. és októ
ber 14. között. Ebből 1 őskori, 346 szarmata kori, 15 Ár
pád-kori, 38 újkori, 96 lelet nélküli, 65 nem sorolható 
biztonsággal korszakba a leletei alapján. 

Egyetlen őskori objektum a lelónely DNy-i szélén 
került elő, az ér közelében, újkori objektumok között. A 
gödörben nagyméretű, vállán ujjbenyomásos bordával 
díszített fazék és egy másik, szintén tagolt bordás edény 
(középső/késő bronzlwr) töredékei kerültek elő. 

A leló11ely objektumainak nagy többsége a szarma
ta településhez tartozik. Méhkas alakú, trapéz metsze
tű és hengeres oldalú gödrök, számos árok mellett több 
ház és szabadtéri kemence. A házleletek közül jelentős 
a 62. számú, melyből a kerámialeletek mellett bronz 
fibulatöredék, vassalak, és borostyángyöngy bukkant a 
felszínre. A 372. sz. objektum nagyméretű házra utaló 
gödör, kevés lelettel, több cölöplyukkal. A 380. sz. ob
jektum nagyméretű négyszögletes gödör, a közepén cö
löplyukkal; igen kevés lelettel, köztük vastöredék, agyag 
orsógomb. A 394. sz. objektum nagyméretű ház alakú 
gödör, alján több szabálytalan elhelyezkedésű cölöplyuk
kal. A háznak mintegy 2/3-a esik a feltárási területre. 
Kiemelkedőek a 363. ,  386., 395. sz. késő szarmata há
zak: téglalap alakúak, keményre döngölt, rétegesen le
járt padlószinttel, a kemény padlóban igen sok vékony 
karó lyukkal. A 363. és 395. ház tetőszerkezetét egy köz
ponti oszlop tartotta, a 386. házban a hossztengely vé
geinél is van egy-egy oszlopgödör. A 363.  ház Ny-i ré
szében tűzhely égett foltját tártuk fel .  

Több kemencét bontottunk ki. A 231. sz. nagymé
retű kemence Ny-i felében munkagödör volt, sok kerá
mia- és paticslelettel. A 287. sz. objektum nagyméretű 
gödör, égett paticsfoltos betöltéssel, több szarv- és agyar
darab töredékével. A gödör DK-i felében nagyméreti'.í 
tapasztott kemencét találtunk, sütőfelülete edénytöre
dékek rétegére tapasztott volt. A 413. szabadtéri kemen
cét nagyméretű, szögletes gödör D-i oldalában alakítot
ták ki. 

A DNy-i lelónelyrész árkai közül kiemelendők az 
ívelt vonalú, nagyobb hármas árkok, közrefogott terü
letükön csupán néhány telepobjektum van. Megemlí
tendő a 461. sz. ÉNy-DK-i tájolású árok. DK-i végében 
idős nő ÉNy-DK-i tájolású csontváza feküdt a hátán, 
kézfeje a medencében, lábai behajlítva. Nyakában bronz 
nyakperecet, bal karján vaskarperec-töredéket, lábánál 
gyöngyöket találtunk. 

A gödrök közül kiválik a 465. kerek, sekély, vízszin
tes fenekű gödör, melY11ek a középen levő cölöplyuk sze
rint tetőzete is volt. A 468 . gödör alján csecsemő Ny-K-i 
tájolású csontváza feküdt a hátán, feje és mellkasa vi
szonylag ép, kevés lelet volt mellette. A 393-as gödör 
alján emben:sontvázat találtunk. ÉNy-DK-i tájolású, feje 
a gerincoszloptól elvált, a gerinc mellett feküdt a lesza
kadt alsó állkapocs. A váz hiányos. 

Megfigyelhető, hogy a feltárási terület ÉK-i részén 
található a korábbi, 2-3. századi szarmata településrész. 
A DNy-i lelónelY1·ész leletanyagában a késő szarmata 
jelleg dominál: a finoman iszapolt, korongolt szürke, sö
tétszürke-fekete, részben pirosas színű, jellegzetes ké
sői tál-, korsó-, hombártípusok, valamint a homokkal
kaviccsal soványított anyagú fazekaskorongon felhúzott, 
gyakran hullámosra korongolt oldalú fazekak jelenléte. 
A korábbinál kisebb számú kézzel formált, durva kerá
miából kiemelhető egy csónak alakú mécses. Jelentős 
mennyiségű, fó1eg az ÉK-i lelónelyrészen, a római pro
vinciális kerámia: piros festésű tál- és korsótöredékek, 
viszonylag sok a terra sigillata töredék is. Fémtárgyak 
közül a vaskések, pánttöredékek, szögek viszonylag gya
koriak. Bronz fülbevaló került elő a 200. objektumból. 
A 436. gödörbó1 előkerült fülbevaló érdekessége a belő
le előkerült bronzcsipesz. Vas feldolgozására utaló sa
lakdarabok kerültek elő a 363. házból és a 394. házrész
letbó1, valamint a közelükben több gödörbó1.  A nagy
méretű 502. gödörbó1 sok malomkőtöredék került elő, 
a 298. gödörben ép malomkő is volt. 

Az Árpád-kori objektumok feltárása során a 22. szá
mú négyszögletes alakú ház közepén lókoponyát, a DK-i 
részén tűzhelyet bontottunk ki. A 43. számú objektum 
is négyszögletes alakú ház, benne marhakoponya volt. 
A 153. sz. téglalap alakú ház 3/4 része a szelvényen kí
vül esett. Közepén és Ny-i végén beásott cölöplyukakat 
találtunk. A 165 . sz. szögletes alakú objektum, ÉNy-i ré
szén kemencével. A házak közül továbbá érdekes a 181. 
szögletes alapú ház, közepén kemence maradványaival, 
valamint csatlakozik hozzá egy külső kemence. A sza
badtéri kemencék között kiemelendő a 132. kemence, 
melyet részben szarmata gödör fölött létesítettek, és a 
kemence szájrészét pelyvás Árpád-kori (köztük habar
csos, tehát bontásból származó) téglákkal rakták ki, az 
épített falrészt egyszer megújították. 

A feltárási terület ÉK-i részén található az Árpád
kori településrész, ahol a kora szarmata objektumokkal 
osztozik a területen. 

Mindkét korszak objektumaiban viszonylag sok az 
állatcsont (szarvasmarha, ló, juh, sertés), a szarmata 
településen ló vázrészletére bukkantunk koponyával, 
mindkét település anyagában több a kutyaváz, a 195 .  
sz .  nem keltezhető gödörben két  kutyavázat bontot
tunk ki. 

RAJNA ANDRÁS - DINNYÉS IsTv ÁN 

1 1 0.  Cegléd, Váróczi- ,  Hodula-dű lő 
(Pest megye) U ,  Sza . Á 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során megelőző feltárást végeztünk a 4/1 
sz. leló11elyen. A 78+790-79+040 km-szelvények és az 
említett nyomvonalat keresztező földútkorrekció terü
letén 2003. május 28. és szeptember 12. köz0tt több kor
szakhoz tartozó településnyomot figyeltünk meg. A 
79+100-79+500 km-szelvényben próbafeltárást végez-



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

tünk, melyből kiderült, hogy a lelőhely ÉK-i széle a 
79+230 km-szelvényben húzható meg. 

A feltárt kb. 19 OOO m2 területen 53 neolit (AVK
Szakálhát) , 116 szarmata, 248 Árpád-kori, 2 modern kori 
és 85 lelet nélküli objektumot bontottunk ki. A leló11ely 
leletsűrűsége az említett két nyomvonal kereszteződé
sétó1 ÉK-re és Ny-ra emelkedik, mely a természeti adott
ságok alapján feltételezhető volt. A terület Ny-i szélét 
az egykori patak/folyómeder jelzi, melynek partján már 
az újkőkori lakók egy kettős árokrendszert építettek ki. 
A medertó1 É-ra eső dombháton (Kónalom) egykor Ár
pád-kori templom állt, környékén Tari Edit végzett fel
tárást 1990-ben. 

Az újkó1wri objektumok ugy;m elszórtan jelentkez
tek a lelónely D-i illetve Ny-i peremén, de egymástól jól 
elváló gödör-csoportosulásokat tudtunk megfigyelni. A 
kézzel formált durva, plasztikus, ujjbenyomásos díszí
tésű és a finom, polírozott, vörösre festett, karcolt, hal
hólyag-, meander díszítésű kerámiatöredékek, és egy ar
cos edény töredéke arra utal, hogy a szakálháti kultúra 
népessége is élt ezen a területen. A kerámiák mellett 
őrlőkövek, agyagnehezékek, kova- és obszidiánpengék 
és egy idol lábtöredéke, a 488. gödörben pedig kottafe
jes vonalszalagokkal díszített DVK edényke töredéke ke
rült elő. A gödrök és az árkok között három, KDK
NyÉNy tájolású, bal oldalára zsugorított temetkezés is 
napvilágot látott. Egyedül a 439 .  sírban volt egy nagy
méretű, két helyen átfúrt kagylódísz. A lelőhely K-i 
részén egy nagyméretű, kerek alakú objektumot talál
tunk, melynek Ny-i negyedében egy kemence boltíve 
tűnt elő. Úgy gondoljuk, hogy egy újkőkori gödörház 
került elő, de biztosat csak a feltárás befejeztével tu
dunk mondani. 

A szarmata objektumok is elszórtan, de nagyobb sű
rűségben jelentkeztek a lelónely Ny-i és ÉK-i részén. A 
méhkas- és az ívelt falú gödrök illetve árkok mellett 5 
házat, 4 kutat, egy szabadtéri kemencét és egy füstölőt 
(?) is dokumentáltunk. Az egy, két és három cölöplyu
kas, illetve a cölöplyuk nélküli, 8-12 m2-es félig földbe 
mélyített házak, kettőt leszámítva, egymástól kb. 16-40 
m távolságra helyezkedtek el. Egyedül a 105. számú ház 
É-i sarkában találtunk tüzelónelyet. A leletanyag nagy 
részét kézzel formált durva és gyorskorongolt, jól isza
polt kerámiatöredékek, kisebb részét eredeti terra sigil
lata vagy azok utánzatainak töredékei alkotják. A lelet
anyagból teljesen hiányzik a késő szarmata, szemcsés 
anyagú, korongolt kerámia. A római kapcsolatra a sigil
laták mellett néhány darab átlátszó vagy halványzöld 
színű üvegpohár töredéke is utal. A használati eszkö
zök (malomkövek, fenőkövek, vaskések, orsógombok, 
csontkorcsolyák) mellett néhány üveggyöngyöt és két 
erős profilú bronzfibulát is találtunk. 

Az Árpád-kori objektumok száma a legmagasabb a 
lelőhelyen. A kisebb-nagyobb, szögletes, kör alakú vagy 
egyenes irányú_ árkok között összesen 25 házhelyet, egy 
kutat, egy füstölőt, 4 szabadtéri kemencét, karámokat, 
egyenes és ívelt falú gödröket és több olyan kemencét 

is kibontottunk, melyeket a már elhagyott házak falába 
vagy árkok aljába építettek meg. Míg a lelőhely Ny-i ré
szén elszórva találtuk az objektumokat, addig a földút
korrekció középső és É-i részén a házak párosával vagy 
egymástól egyenlő távolságban 12-20 méterre jelent
keztek. A két- és háromcölöpös, nyeregtetős, 9-16 m2-
es, félig földbe mélyített, letaposott járószintes házak 
mindegyike kemencés, általában ülőgödrös és füstelve
zető járatos építmény, két házat pedig egy-egy körárok 
vett körül. A település területén több gödörbe és Árpád
kori házba eltemetett kutyavázat is kibontottunk. A le
letanyag nagy részét korongolt, csigavonal-, hullámvonal
és becsipkedett díszítésű Árpád-kori, kisebb részét fehér 
és szürke színű, csigavonal díszítésű, 12-13. századi, fe
dónornyos fazék- és bográcstöredék alkotja. A kerámia 
mellett poncolt díszítésű, vaskések nyelét díszítő csont
lemezeket, csonttárgyakat (csontkorcsolya, csontár) , pely
vás soványítású téglákat, vaskéseket, vassarkantyúkat, vas
szö geket, vassarlót (?) , vasalásokat, orsógombokat, 
malomkőtöredékeket, illetve egy trapéz alakú, felső har
madában átfúrt csontamulettet és egy ón vagy ólom ér
mébó1 (?) kivágott, egy helyen átfúrt medált is találtunk. 

A feltárt terület az újkőkorban, a Kr. u. 2-3. század
ban és a 12-13. században is lakott volt, mely elsősor
ban a terület jó természeti adottságainak köszönhető. A 
két nyomvonal kereszteződésétől DK-re eső részen még 
folyik a feltárás, de már az eddigi felszíni munka során 
is nyilvánvalóvá vált, hogy a szórványosan jelentkező 
Árpád-kori jelenségek között egyre magasabb számban 
tűnnek elő az újkőkori objektumok. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 
GULYÁS GYÖNGYI - DINNYÉS ISTVÁN 

1 1 1 .  Cel ldömölk, Alsóság, Alsó-dűlő 
(Vas megye) Ő, Á, Kk, Kú 
A tervezett Vulkán fürdő területén 2003. április 2-án 
végeztünk terepbejárást. 

Gyakorlatilag az összes lelőhely egy kifli alakú mé
lyedés (hajdan belvizes?) teraszán helyezkedik el, azt 
körbe véve. 

1. lelónely: A művelési tábla DK-i sarka és attól Ny-ra 
és É-ra egy facsoportig illetve a mélyedésig. A kb. 150 m 
átmérőjű területró1 kevés atipikus őskori kerámiát és re
tusált pengét, valamint Árpád- és középkori edénytöre
déket, köztük bogrács- és fazékperemeket gyűjtöttünk. 

2. lelónely: Ugyanazon művelési táblán, a mélyedés
tó1 Ny-ra a következő (ritkásabb) erdősávig, illetve a mé
lyedés É-i oldalán szinte a terület szélét képező földútig 
(ez a benzinkúttól indul) . Kb. 200x200 m-es terület. A 
felszíni gyűjtés eredménye: atipikus őskori kerámia, Ár
pád- és középkori kerámia, valamint őrlőkőtöredék. 

3. lelónely: Ugyanazon művelési táblán, a második 
(keskenyebb) erdősávtól (fasor) Ny-ra, a fúrótoronytól 
D-re a mélyedés felé.- É-i határa_a_dűlőút, Ny felé kicsiL
túlnyúlik a D (Alsóság házai) felé leágazó villanyveze
téken. Ennél É-ról D felé a 2 .  villanyoszlopnál Árpád-
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kori hullámvonalas edénytöredék volt. Kiterjedése: kb. 
250x250 m. További leletek: késő középkori kerámia, 
őrlőkőtöredék, valamint kb. 17-18. századi rézpénz (igen 
rossz állapotban) .  

4 .  lelóíiely: A természetes mélyedéstől Ny-ra, de a 
területen D felé (a falu irányába) haladó villanyveze
ték által határolt terület dlílőúthoz közelebbi részén. 
Kiterjedése: kb. 150 m átmérőjű. Leletek: Árpád- és 
középkori mellett néhány atipikus őskori edénytöre
dék. 

5. lelónely: A 4. lelőhelytó1 D-re, a falu házai felé kb. 
80 m-es szünetet követően. Kiterjedése: kb. 150 m át
mérőjű folt. Leletek: középkori kerámia mellett néhány 
atipikus őskori edénytöredék. 

2003. július 7. és augusztus 21 .  között Celldömölk 
D-i határában, Celldömölk és Alsóság között 2,2 ha te
rületen egyrétegű, kora Árpád-kori 11-12 .  századi te
lepülés 125 objektumát tártuk fel .  Napvilágra került 
hat lakóház, nyolc műhely és külső kemence, két méh
kas alakú gabonatároló gödör, egy árok, egy faszerke
zetes kút, valamint számos egyéb objektum, szemét
gödör és cölöplyuk. A feltárás különlegessége, hogy a 
megyében ez az első nagyobb feltárt Árpád-kori tele
pülés. 

A feltárásra a majdani Vulkán fürdő I. ütemében 
felépítendő medencék és épületek illetve a kútház és 
közműárkok egy részének helyén került sor. Az idei 
megásott terület Ny-i részén valószínűleg a hajdani fa
lu központját találtuk meg. 

PAP ILDIKÓ KATALIN - ILON GÁBOR 

1 1 2 .  Celldömölk, lzsákfa , Bokodpuszta 
(Vas megye) Kö 
2003. június 30-án helyi lakos bejelentése alapján hely
színi szemlét végeztünk a telepen, ahol víztároló tar
tály elhelyezése céljából ásott, kb. 4 m mély, 8-10 m 
széles gödörben régészeti leletek, valamint objektumra 
utaló jelenség került elő. 

A helyszínen megállapítottuk, hogy a munka során 
egy 15-16. századi paticsfalú, tapasztott házat vágtak át. 
A szemle során egy tapasztott faltöredéket, késő közép
kori kerámiákat, valamint egy állatcsontot gyűjtöttünk. 

Munkatárs: Ilon Gábor. 

1 1 3 .  Cered , Kossuth u tca 3 7. 
(Nógrád megye) Kö 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó szemle során Ce
red belterületén, a Kossuth u. 37. sz. ház előtt, a beto
nút közepén gerincvezeték ásása során a markoló kö
zépkori edénytöredékeket, illetve égett tapasztásdara
bokat emelt ki. Az árok metszetfalában egy gödör foltja 
látszott. A tgrület beépítettsége folytán feltárást nem 
tudtunk végezni. 

BÁCSMEGI GÁBOR 

1 1  Li. Cered , Tarna-part 
(Nógrád megye) U, B 
2003. szeptember 17. és október 10. között szennyvíz
beruházást megelőző feltárást végeztünk Cered határá
ban, a Tarna partján. Két szelvényt nyitottunk, mely
nek feltárása során kiderült, hogy 20-30 éve, a mára 
már nem létező fatelep építése során a leló11elyet eldó
zerolták. A szántott réteg alatt már az altalaj volt meg
található, így csak az abba mélyedő objektumok alját 
tudtuk kibontani. Az objektumokból illetve a szántott 
rétegbó1 előkerült leletek a zselizi és a pilinyi kultúra 
hagyatékai. Kiemelkedő leletnek számít egy a szántás
ból előkerült kb. 10 cm magas obszidián neolit magkő, 
illetve egy gödörbó1 előkerült pilinyi kisméretű edény. 
A lelőhelyen összesen 13 objektum alját tudtuk kibon
tani, ezek egy cölöplyuk kivételével, gödrök voltak. A 
szuperpozíciók alapján 3 neolit járószint és 2 késő bronz
kori járószint esett a planírozás áldozatául. 

A lelónely jelentősége azonban abban rejlik, hogy a 
Zagyvától kb. 25 km-re K-re zselizi megtelepedés mu
tatható ki. 

1 1 5 .  Csanádpalota, Alsó ugar 
(Csongrád megye) Ő, Sza, Á, Tö, Kú 

BÁCSMEGI GÁBOR 

A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, Tá
pé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csanád
palota és Nagylak községek területét. Nyomvonala Makóig 
a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén halad, attól 
átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól elválik, és önál
ló nyomvonalon vezetve Nagylak térségében éri el az or
szághatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tranzit gázvezeték 50 
m szélességben bejárt nyomvonalában, a 2003. évi terep
bejárás során 43 régészeti lelónely került elő. A kutatás 
módszerének megfelelően valamennyi felszíni telepnyom. 

A MOL 40. lelőhelyen szarmata; a 41. lelónelyen 
Árpád-kori és kora újkori (török kor); a 42. leló11elyen 
őskori és kora újkori leletanyagot gyííjtöttünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti tan
szék hallgatói. 

1 1 6 .  Csárdaszá l lás határa 
( Békés megye) Sza 

BENDE LÍVIA 

Csárda-zúg: 2003. október 16-20. között végeztünk le
letmentést az MRT 10. k. 4/41 lh. területén, miután egy 
készülő ivóvízvezetékkel átvágták azt. Az ásatás során 
egy szarmata kori gödör részletét tártuk fel. 

Vasútállomás: Az MRT 10. k. 4/44 leló11elyen az ásatás 
során 8 szarmata kori telepobjektum részletét tártuk fel. 

Munkatársak: Kollárovszki. Mihályné, Demcsák Il
dikó. 

GYUCHA ATTILA 
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1 1 7. Csengele ,  Czibolya-tanya 
(Csongrád megye) 1 
Csengele településtó1 1 km-re K-i irányban, az úgyne
vezett Pántlika út É-i oldalán fekvő leló11ely (M5 56. ,  
MRT 12/11) megelőző feltárását 2003. június 24. és jú
lius 8. között végeztük el. A szerződött terület nagysága 
5000 m2 volt, amelybó1 4693 m2 területet tártunk fel. 

A lelőhely ÉK-i és D-i végében található enyhe 
kiemelkedéseket teljes egészében lehumuszoltuk, a kö
zötte fekvő lapályos részt 3-5 m széles kutatóárkokkal 
slírlín átvizsgáltuk. A lelónely területén korábban sző
lőt telepítettek, aminek során a talajt mélyen felszán
tották. A lehumuszolt felületen még 60-80 cm mélyen 
is jól látszottak a sötét színlí, egymással párhuzamosan 
futó szántáscsíkok sötét elszíneződései. 

Összesen 17 objektumot tártunk fel, amelyekbó1 ré
gészeti leletanyag nem került elő. Az egyik objektum
ban egy K-Ny-i tájolású egész szarvasmarhát tártunk 
fel. Régészeti leletek hiányában a lelőhely kormeghatá
rozása bizonytalan, az előzetes terepbejárás során ta
lált telepnyom (kemence) datálása is kérdéses. A lelő
hely teljesen feltártnak tekinthető, a nyomvonal egyik 
irányában sem folytatódik. 

BALOGH CSILLA - TÜRK ATTILA 

1 1 8 .  Csengele ,  Fecskés 
(Csongrád megye) B, Sza, Á, Kk 
Az M5 1. sz. (MRT 12í13) lelónely megelőző feltárását 
2003. július 9 .  és november 17. között fejeztük be a 130-
131 .  km-szelvényben. 1998-ban Horváth Ferenc és Vályi 
Katalin vezetésével kezdődött meg a feltárás a nyomvo
nal ezen szakaszán, akkor kora bronzkori és Árpád-kori 
(kun) objektumok kerültek elő. 

A lelónely az Aranykalász Tsz majorsági épületei 
mellett, azoktól DK-i irányba helyezkedik el, a környe
zetéből - amely egy mély fekvéslí legelő - határozot
tan kiemelkedő Ny-K-i irányú ovális magaslaton. A 
domb mintegy 300 m-re található egy természetes víz
folyástól (ma Kisteleki-főcsatorna) . 

A lelónelyen két, markánsan elkülönülő kultúrré
teget figyeltünk meg, amelyeket 20-80 cm vastag, össze
függő futóhomokréteg választott el. A felső rétegben 
szarmata, Árpád-kori és késő középkori objektumok ke
rültek elő igen nagy számban, amelyek az említett, sár
gásbarna színlí, helyenként barna humusszal kevert ho
mokba mélyedtek. Feltárásukat és dokumentálásukat 
követően az elválasztó homokréteget „lehumuszoltuk". 
Az előzetesen kalkulált 12 600 m2 felületen a felső szin
ten 12 685 m2-t, míg az alsó szinten 9574 m2-t - össze
sen 22 259 m2 - tártunk fel. 

Az általunk feltárt további 687 objektum döntő 
többségében Árpád-kori leletek, főként kerámiatöredé
kek kerültek elő. A vékony humuszréteg alatti humu
szos J10mokbanl< éL .Árpád-kori településréteg jelentke
zett. A felső, rendkívül intenzív, késő Árpád-kori tele
pülésszintet falalapárkos, kőkemencés házak, lekerekí-

tett sarkú téglalap alakú gödrök, felszíni építményekre 
utaló cölöplyukak, karámok és ovális, zárt árkok jellem
zik. Több objektumból került elő lókoponya, kakascsont
váz. A leletanyagban a korongolt kerámián kívül kézzel 
formált töredékek is vannak. A településszintet III. Bé
la pénzei és egy 12.  századi vasnyílhegy keltezik. 

A korábbi Árpád-kori fázist egy lazább szerkezetlí 
település képezi, melybe karámok és kerek gödrök tar
toznak. A leletanyag nagy részét a kerámiatöredékek te
szik ki, melyek többsége bográcsokhoz tartozott. 

Valószínlíleg egy késő középkori településszinthez 
sorolható az itt előkerült kerámiaanyag alapján az a kút, 
amely fa bélletes volt és felette tetőszerkezet állt. 

Az Árpád-kori szintektó1 mélyebben 40-140 cm vas
tagságú futóhomokréteg jelentkezett. Alatta helyenként 
fekete szerves talajrétegben, máshol az agyagos altalaj
ban a Makó-kultúra kevésbé intenzív településének 70 
objektumát (gödröket, cölöplyukakat és kopolyakutakat) 
tártunk fel. 

BALOGH CSILLA - TÜRK ATTILA 

1 1 9 .  Csengele,  Mészáros-tanya 
(Csongrád megye) Sza 
A lelónelyen (Csengele, 12/2) a megelőző feltárást 2003.  
június 2 .  és július 8 .  között végeztük el .  A terület nagy
sága 10 OOO m2 volt, melyből 4428 m2 területet humu
szoltunk le és tártunk fel .  A kitlízött felület két jól elkü
lönülő részre osztható. Maga a nyomvonal igen mély 
fekvéslí, belvizes területen fut a kitlízött terület keleti 
felében. Itt 20-25 m távolságban, egymással párhuza
mosan futó kutatóárkokkal vizsgáltuk át a mély fekvé
sű, szikes területet. A szürke színlí agyagos, szikes talaj
ban régészeti jelenség vagy leletanyag nem került elő. 
Ny-i irányban a kiemelkedés tetejét és Ny-i felét teljes 
egészében lehumuszoltuk és egy középső-késő szarma
ta kori település 117 objektumát tártuk fel. 

A mezőgazdasági mlívelés által bolygatott, de nem 
túl intezív lelónelyen gödröket, cölöplyukakat és kutakat 
tártunk fel, melyek többségükben a lelőhelyet É-D-i 
irányban keresztező két, egymással párhuzamos, szür
ke színlí agyagos betöltéslí, feltehetően egykori érmeder 
között feküdtek. 

Kiemelkedő lelet egy terra sigillata utánzat töredé
ke, illetve egy kézzel formált, kerámiazúzalékokkal so
ványított, közepesen kiégetett, barna színlí, fekete foltos 
mély tál, mely egyben, teljesen ép állapotban maradt 
meg. 

A lelőhely teljesen feltártnak tekinthető, sem a 
nyomvonal, sem a lehajtósáv irányában nem folytatódik. 

BALOGH CSILLA - TÜRK ATTILA 

1 20 .  Cserszegtomaj ,  „Újévi kétlikú barlang" 
(Zala meg_ye) U, R ,  V 
A 2003. január 1 -jén felfedezett barlang tisztítási mun
kálatai során 2003. március 16-án különböző régészeti 
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leletek kerültek elő. Délután meglátogattuk a Csókakői, 
más néven Csorna kúti völgy K-i oldalán felfedezett bar
lang és a leletek felfedezőjét Takács Ferdinánd barlan
gászt. Elmondása és a bemutatott fényképek szerint a 
most két szlík bejárattal rendelkező barlang korábban 
egy nagyobb, közös előtérrel rendelkezhetett, amely az 
elmúlt évszázadok során leszakadt. A közös előtér terü
letén több, mint 1 m vastag, kővel vegyes barna föld 
van, amely részben eltömítette a két bejáratot is. A föld 
nehezen kitermelhető, nemcsak a kisebb nagyobb kö
vek miatt, hanem elsősorban azért, mert slírlín átszö
vik a környezetében lévő fák gyökerei. Ezért a munkát 
úgy végezték, hogy bebújtak a szlík nyílásokon át a meg
lévő barlangba, és belülró1 kifelé kezdték a földet kiter
melni, hogy a két bejárati nyilást kiszabadítsák. A mun
ka közben a „közös előtér" területén kerültek elő a ke
rámiatöredékek, amelyeket az előkerülési hely pontos 
feltüntetésével elcsomagoltak. A fagyökerek miatt nem 
tudták rétegenként kitermelni a földet. 

A bemutatott, és a Balatoni Múzeumnak átadott le
letek több őskori időszakból származnak. A mosatlan, 
helyenként vízkővel borított kerámiatöredékek konzer
válás előtt újkőkorinak (lengyeli kultúra), java rézkori
nak (Balaton-Lasinja-kultúra) és késő bronzkor-kora 
vaskorinak (urnamezős kultúra) tlínnek. 

A behozott leletek közül különösen figyelemre mél
tó egy eredetileg kb. 12 cm átmérőjlí kerámiakorong két 
darabja, szélén egy csúcsos, átfúrt, a lengyeli kultúrára 
jellemző bütyökkel, amely feltehetően kultikus tárgy le
hetett. Említésre méltó még egy csaknem egész agyag
kanál, egy java rézkori, bikónikus tál peremdarabja, és 
egy kora vaskori, polírozott felületlí peremdarab. 

1 2 1 .  Csesznek, vár 
(Veszprém megye) Kö 

MÜLLER RÓBERT 

Az előző évi munka folytatásaként befejeződött a vár 
mindeddig kutatatlan keleti különálló tornyában a be
járat alatti szint feltárása, melyet az újkorban töltöttek 
be. A kis alapterületlí, igen vastag falú helyiség belső 
falfelületein belső faburkolat jelentős kiterjedéslí lenyo
matai maradtak meg. A bejárati szint részletes vizsgála
ta és dokumentálása pontosította a torony újkori átépí
tésének részleteit. 

A felsővárban a kutatás célja az 1966-69-es kutatás 
eredményeinek hitelestése, valamint az összetett épí
téstörténetlí, s eddig ásatással csak kevéssé kutatott ke
leti torony (palotaszárny) vizsgálata volt. 

A vár nyugati sarkában a nyugati toronyépület te
rületén a korábbi vár 1966-68-ban már feltárt falait is
mét feltárva és megtisztítva az akkori kutatási eredmé
nyeket lényeges elemeiben egészíthettük ki. 

A keleti torony (palotaszárny) területén sikerült 
több részletében megfogni egy fázist, melyben a körítő
falak között még nem épült fel a háromszintes tornyot 
nyugat feló1 lezáró fal, hanem egy nyitott, a vízgylíjtő 

ciszternához lejtő udvarrész volt a helyén. E korábban 
még csak kikövetkeztethető építéstörténet segítségével 
már jól értelmezhető a torony középkori boltozatainak 
két periódusa. E palotarész bejárata előtti területen az 
épületrészhez tartozó, többször átépített lépcsőszerke
zetek alapozásai kerültek elő. 

A fém leletanyag restaurálása az MTA Régészeti In
tézetében megtörtént. 

LÁSZLÓ CSABA - RÁCZ MIKLÓS 

1 2 2 .  Csesztreg határa 
(Zala megye) R, Á 
2003. október 27-én régészeti topográfiai terepbejárást 
végeztünk Csesztreg település határában a falutól észak
ra, a Kerka-patak, illetve a Kerkaújfalú felé vezető köz
lekedési út és a Kerka-ág közötti területen található 
Csesztreg I. kavicsbánya bővítő kutatás területén. A 
nagyméretlí bejárt terület zöme szántó, illetve néhány 
kisebb kelet-nyugat irányú parcellában fenyőültetvény 
található. Az altalaj kavicsos-agyagos, néhol erősen ka
vicsos. 

Terepbejárásunk során két régészeti lelónelyet lo
kalizáltunk. 

Felső-erdő: Közvetlenül a Kerka-ág partján, a bővítő 
kutatás ÉNy-i szélénél, ÉK-DNy-i hossztengelylí, kb. 
140x100 méter kiterjedéslí területen Árpád-kori edény
töredékeket gylíjtöttünk a kukorica tarlón. Ezt a régé
szeti leló11elyet 2001 .  március 31 -én Havasi Bálint ré
gész is lokalizálta a 120 kV-os távvezeték építése előtti 
régészeti terepbejárásnál. 

Hottó: Szintén a Kerka-ágához közel, a bővítő kuta
tás DNy-i kinyúló részében, a széles ártérbó1 enyhén 
kiemelkedő kis szigeten, 120 méter átmérőjlí területen 
találtunk őskori (rézkor, Balaton-Lasinja-kultúra) edény
töredékeket az őszi vetésben. 

1 2 3 .  Csongrád,  bel terü let 
(Csongrád megye) Sza 

KVASSAY JUDIT 

Csongrád város belterületén 2002. július 10. és 2003. 
november 27. között több helyen szennyvízcsatornákat 
fektettek. Ennek során új, eddig ismeretlen régészeti le
lőhely nem került elő a mindennapos figyelőszolgálat 
ellenére sem. Megelőző feltárást az alábbi három lelő
helyen végeztünk, és ha csekély számban is, de mind
egyiken kerültek elő új objektumok. 

Berzsenyi Dániel u. 4. : 2002. augusztus 24-én, az ut
ca elején, két olyan sarokház között, amely a Kolozsvári 
u. 10-12. számot viseli, a gerincvezeték helyén egy D
É-i tájolású, bolygatott szarmata sírt tártunk fel .  Mel
lékletei (úgynevezett nomád ezüsttükör és egy, a láb
nál elhelyezett, szürke, korongolt, kis bögre) alapján a 
ko1:szak kései periódusába sorolható (2002/l sír) . 

Mátyás király u. 12. :  2002. november 8-án, a 14. sz. 
ház előtt, a gerincvezeték helyén egy D-É-i tájolású, 
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bolygatott szarmata sírt tártunk fel. A benne talált, össze
tört szürke korongolt korsót típusa alapján a korszak ké
sei periódusára keltezhetjük (2002/1 sír) . Az ezt követő 
napokban a munkások, miközben ásták a bekötő vezeték 
árkát a 16. sz. házhoz, a vízvezeték árkának betöltésében 
embercsontokra bukkantak (2002/2 sír) . Minden bizonnyal 
ugyanehhez a temetó11öz tartozik az a DK-ÉNy-i tájolású, 
bolygatatlan sír is, amelyet a nyugatról szomszédos Hock 
János utca 9. sz. ház utcafronti telekhatárán tártunk fel 
2002. december 6-án, a bekötő vezeték helyén. A lábnál 
talált, kézzel formált fazék hosszú időn keresztül haszná
latos forma (2002/3 sír) . 2003. április 2-án, a Hock János 
u. 11 .  sz. ház előtt, a gerincvezeték fektetése során egy 
DK-ÉNy-i tájolású sír lábrésze került elő, melléklet nél
kül. A többi részét évtizedekkel ezelőtt megsemmisítet
ték, amikor a vízvezetéket ásták (2003/4 sír) . A 9. sz. ház 
előtt egy újabb sírnak a nyomát észleltük a vízvezeték 
árkáig tartó, mintegy 40 cm széles újkori beásások által 
nem bolygatott területen (2003/5 sír) . 

Újtelep: 2003. október 3-án a Pázmány Péter u. 19 .  
sz. üres telek utcafronti határától 2 m-re feldúlt, É-D-i 
tájolású sír került elő, benne néhány hosszúcsont ma
radványával. Mellékletet nem találtunk, így csak a tájo
lás alapján valószínűsíthetjük, hogy szarmata kori. 

Az előkerült leleteket a szentesi Koszta József Mú
zeumban restaurálják, majd a csongrádi Tari László Mú
zeumba kerülnek. 

1 2 Li .  Csorvás, Gerendási út 
( Békés megye) 0 

SzABó JÁNos JózsEF 

2003. október 20-án gázelosztó vezeték földmunkála
tainak régészeti ellenőrzését végeztem a területen (hrsz.: 
2271/2). Semmit sem találtunk, sem a lapos metszetfal
ban, sem pedig a kidobott földben. A dűlőút D-i olda
lán végeztünk a lapos felszínen terepbejárást, egészen 
a gerendási kövesútig, de ott sem találtunk semmiféle 
telepre utaló nyomot. 

Munkatárs: Fekete Zoltán régészhallgató (Frankfurt 
am Main) . 

1 2 5 . Csörnyeföld,  Vörcsök-hegy 
(Za la megye) U, R, Kö 

RózsA ZoLTÁN 

2003. június 25.  és július 16. között rövid megelőző fel
tárást végeztünk a Vörcsök-hegyen nyitott, útépítéshez 
használt agyagbánya területén. Az előzetes terepszem
le során először egy megközelító1eg 9000 m2 nagyságú 
területet j elöltek ki a kutatásra a bánya központi részén, 
majd a késó'bbiekben a bánya K-i felében egy további, 
mintegy 1000 m2 nagyságú területet is. Mivel a bányá
szati tevékenység a kijelölt terület nagyobb részét még 
a megelőző feltárás megkezdése előtt elpusztította, a to
vábbiakban újabb, az előzőt csak részben fedő, kb. 3500 
m2 szakaszt különítettek el a bánya Ny-i szélén. 

Az 50-70 cm mély humuszolás alól közvetlenül sár
gás, helyenként barna, illetve szürke színű rétegekkel 
váltakozó, igen kemény, feltehetően harmadkori agyag 
altalaj jelentkezett, melybó1 fosszilis csontmaradványo
kat gyűjtöttünk. 

A feltárást megelőző felszíni gyűjtés során neolitikus 
(DVK) , rézkori (Balaton-Lasinja) és középkori kerámia
töredékeket gyűjtöttünk. A humuszolt felszínen csak 
egy-két objektum igen bizonytalan foltja mutatkozott, 
mint a bontás során a késóobiekben kiderült, ennek oka 
az objektumokat fedő, az altalajjal lényegében megegye
ző színű agyagréteg volt. A két munkaterületen végül 
összesen tizenhárom régészeti objektumot tártunk fel, 
köztük a többé-kevésbé szabályos gödrök mellett két 
kemence maradványait is. A jelenségek a nagyobbik fel
tárt terület É-i felén koncentrálódtak, a kisebbik felület 
D-i végében mindössze két objektum helyezkedett el. A 
bánya ÉK-i profiljában további, erősen elpusztított ob
jektumot észleltünk. 

Öt feltárt gödörbó1 a DVK keszthelyi csoportjának 
jellegzetes, mélyen árkolt díszű kerámiatöredékei kerül
tek elő, néhány pattintott kőeszköz mellett. Egy több 
beásásból álló gödörkomplexum és a bánya ÉK-i profil
jában megfigyelt objektum a Balaton-Lasinja-kultúra 
igen gazdag leletanyagát tartalmazta. Nagy számban ke
rültek elő a kultúrára jellemző egyfülű bögrék, korsók 
és kettőskónikus mély tálak töredékei. Kannelúrás, kar
colt, illetve tűzdelt díszű kerámiatöredékek is gyakoriak 
a leletanyagban. Agyagkanalak, kisméretű agyagtége
lyek és csiszolt kóoalták is előkerültek. Az egyik beásás 
alján nagyméretű, kettőskónikus puttonyedény szétesett 
darabjai feküdtek. A leletanyag legjobb párhuzama Le
tenye, Szentkeresztdomb feltárt leletanyagából ismert. 

A bánya K-i felén levő ásatási felületen egy mind
össze 60 cm átmérőjű, kissé ovális kemence maradvá
nyai kerültek elő, közelebbró1 nem keltezhető, de bizto
san rézkori kerámiával együtt. A kemencétől nem 
messze kisméretű gödröt tártunk fel, melybó1 Furchen
stich díszítésű kerámia került elő. 

A rézkori objektumok elhelyezkedése alapján felté
telezhető, hogy a bányaművelés nagyobb kiterjedésű te
lepülés központi részét pusztította el. 

1 26.  Debercsény, Mogyorós 
( Nógrád megye) Pa, U 

MARTON TIBOR 

A Debercsény és Csesztve határán fekvő lelónelyen elő
ször Gyombola Gábor gyűjtött leleteket. A talaj igen ka
vicsos a területen, föként kvarcit, de kovakavicsokat le
het gyűjteni (nummuliteszes kova és hidrokvarcit) . 

A leletanyag a szántásból származik, a frissen kiirtott 
erdő helyén nem lehetett gyűjteni. A leletanyag a fa
csoport és a magasfeszültségű villanyvezeték vonala köz
ti részen, mintegy 30 m széles sávban került elő. A terü
let közepén, ahol kevésbé kavicsos a talaj, viszonylag 
több eszközt és szilánkot gyűjtöttünk. Az eszközök (egy 
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széles levélhegy, egy ívelt élű kaparó és egy kettős ka
paró) alapján a leletanyag a morvaországi Szeletiennel 
mutat  hasonlóságot .  Említésre m éltó az üveges 
kvarcporfír és a kárpáti radiolarit j elenléte, míg a 
nummuliteszes kova régészeti felhasználása kérdéses. 

A megülepedett szántásban a korábbi megfigyelé
seknek megfelelően találtunk leleteket: a lelónely kö
zépső részén idősebb, őskőkori leletek kerültek elő (1 .  
számú koncentráció), a K-i végén inkább neolitikus pen
gék, nem patinás és obszidiánszilánkok és pattintékok 
(2. számú koncentráció), míg a Ny-i, meredekebb ré
szen a természetes kavicsfeltárásból gyűjtöttünk num
muliteszes kavicsokat. Ez utóbbi helyen csak kevés, fel
tehetően lemosódott szilánk került elő. A földútról, a fő 
koncentrációtól kb. 100-150 méterre származó levélesz
köz valószínűleg másodlagos helyzetben feküdt, jelen 
bejárás alkalmával újabb lelet nem került elő. 

MARKÓ ANDRÁS 

1 2  7. Debrecen ,  Bel legelő, Bordás-tanya 
( Hajdú-Bihar megye) Sza , A 
A feltárt terület Debrecen városától nyugatra, az On
dódra vezető út és a 4-es számú főút között terül el. A 
terepbejárás során mintegy 1100 méter hosszú lelóne
lyet határoztunk meg a nyomvonal teljes szélességében. 
A tulajdonosokkal való megegyezés szerint egy 500 mé
teres szakaszon kezdhettük meg a munkát. A lehumu
szolt 18 500 m2-es terület északi végén - az előkészüle
tek után - 2003. augusztus 4-én kezdődtek meg a föld
munkák, és december 12-ig dolgoztunk. Ezalatt mintegy 
1 1  100 m2-nyi területet sikerült feltárni. Összesen 320 
objektumszámot és ezekhez rendelve 544 stratigráfiai 
számot osztottunk ki. 

A terepbejárás alapján előzetesen várt Árpád-kori 
település helyett egy késő avar-kori (népvándorlás kor, 
8-10. sz.) és egy szarmata (római császárkor, Kr. u. 2-4. 
sz.) település részleteit találtuk. 

Az avar falunak a déli végén lévő lakóházait, külön
böző gazdasági épületeit, a falu mellett lévő árokrend
szer egyes részeit és a településhez tartozó temető kele
ti szélét tártuk fel. A szarmata településnek egy lakóhá
zát, tárológödreit és árokrendszereit sikerült megtalál
nunk. 

A feltárt területen három jól elkülönülő részre oszt
ható az avar település. A szelvény északi végében a falu 
lakóházai és gazdasági épületei találhatók. Összesen 18 
épületet tártunk fel. Mindegyik egyforma szerkezetű: 
félig földbe mélyítettek, felmenő fal nélkül, a padlóba 
vágva jól megmaradtak a tetőt tartó oszlopoknak ásott 
cölöplyukak. Formájuk négyzetes, csak méretbeli elté
rések vannak közöttük. A legkisebbek kb. 2x2 métere
sek, míg a legnagyobbak sem haladják meg a 3,5x3,5 
métert. Mindegyikben található kemence vagy tűzhely. 
A kemencék minden esetben a ház alapnégy�zögén be
lül vannak és az alapok kiásása után készültek agyagból 
építve. Amelyik házban épített kemence nem volt, ott a 

padlón jól megfigyelhetőek a nyílt tűzhelyek erősen 
kiégett nyomai. A bejáratok - ahol meg lehetett figyel
ni - minden esetben keletre vagy délre nyíltak, általá
ban a kemencével szemközti sarokból, kivéve két házat, 
amelyekben a kemencével szembeni falak közepén he
lyezkedtek el. A tetőt tartó cölöpök lyukai a falak men
tén helyezkedtek el, több esetben jól meg lehetett fi
gyelni a szelemengerendát tartó cölöpök nagyobb mé
retű helyeit. Elhelyezkedés szempontjából két csoport
ra oszthatjuk ezeket az épületeket. Az északabbra fekvő 
6 db derékszöget bezárva két sorban helyezkedik el, míg 
a többi nem ennyire szabályos rendszerben. Az idóoeli 
eltérést csak két-két egymást metsző épületnél lehetett 
megfigyelni, a többi ház legtöbbje valószínűleg egyszerre 
volt használatban. A házakból előkerült igen kis mennyi
ségű leletanyag, valamint a rombolás és az omladékok 
hiánya alapján arra következtethetünk, hogy ezeket az 
épületeket még pusztulásuk előtt elhagyták. 

A lakóházaktól délre helyezkedtek el a különböző 
gazdasági létesítmények. Feltártunk három szabadtéri 
kemencét, három kutat és több különböző alakú tároló
gödröt. 

A szabadtéri kemencék előtt nagyméretű hamus
gödrök voltak. A kemencék platnijába, a jobb hőtartás 
miatt állatcsontokat és összetört edények cserepeit ta
pasztották. Ezeket a kemencéket valószínűleg agyagedé
nyek kiégetésére használták. 

A falu vízszükségletét azokból a kutakból biztosít
hatták, amelyeket a kemencék környékén tártunk fel. A 
kemencék szerkezete azonos volt. Mindegyik nagymé
retű, kb. 4 m átmérőjű, kör alaprajzú. A metszetre bon
tás során megfigyelhető volt, hogy a teljes keresztmet
szet kiásása után csak egy kisebb, egy-két méter nagy
ságú, kör vagy téglalap átmetszetű lemenő részt hagy
va, a kutak széleit feltöltötték. Mivel a talajvíz szintje 
több, mint 6 méter mélyen volt, sem kézi, sem gépi erő
vel nem tudtuk teljes egészében kibontani a kutakat. 
Leletanyag leginkább a felső egy méteres betöltésekbó1 
került elő, az alsóbb rétegek szegénysége arra utal, hogy 
használat után a kutakat félig betemették, majd szeme
tesgödörként használták tovább. 

Az épületek között több téglalap alakú gödröt talál
tunk, melyek hamuval, különböző olvadékokkal és sa
lakkal voltak feltöltve, bizonyítva a településen folyó 
fém- és agyagmegmunkálást. 

A lakó- és gazdasági objektumoktól délre nagy ki
terjedésű árokrendszert tártunk fel .  Az árkok nagy va
lószínűséggel egy karámrendszer alapjait képezték. A 
karámok kb. 1500 m2-es, téglalap alakú területeket zár
tak körbe, egy kivételével, amelyik hasonló kiterjedésű, 
de kör alakú volt. Az árkok által határolt egyes terüle
ten belül mindössze egy-egy objektumot találtunk, la
kóházat, két kutat, egy szabadtéri kemencét. Az árkok 
ugyan metszik egymást, de valószínűleg egyszerre vol
tak-használatban. 

Az árokrendszertó1 délre megtaláltuk a falu teme
tőjét. Szelvényünkbe a temető keleti széle esett bele, az 
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eddig lehumuszolt területen mintegy 150 sírt vagy sír
foltot figyeltünk meg. A 2003-as szezonban 122 sírt si
került feltárnunk. A sírokat három csoportba lehet osz
tani. A legkeletibbek mintegy 40-50 cm-rel a többi fö
lött helyezkedtek el még a humuszrétegben, és általá
ban K-Ny-i tájolásúak voltak. A másik két csoport sír
j ai mélyebben helyezkedtek el, így jól megfigyelhetőek 
voltak a sírgödrök foltjai is. Ezek a sírok, nagyjából fe
le-fele arányban K-Ny-i, illetve É-D-i tájolásúak vol
tak. A szuperpozíciók alapján az É-D-i tájolásúak a leg
korábbiak, míg a magasabban lévő K-Ny-iak a legké
sőbbiek. Mellékletanyaga mindhárom csoportnak igen 
szegényes. Mindössze néhány fülbevaló, övcsat és kés
maradvány került elő. A temető Ny-i irányba még foly
tatódik, így a mostani meddőhányó alatt még remél
hetőleg ugyanennyi sírt sikerül a következő idényben 
feltárni. 

A szarmata településnek csak kis része esett a szel
vénybe. Az avar falu objektumai között csak egy lakó
házat, egy szabadtéri kemencét és néhány méhkas ala
kú tárológödröt sikerült feltárnunk. Feltártunk még egy 
három ágból álló, kb. 15 m átmérőjű körárok felét, an
nak bejárati részével. Az avar temetőtől délre, a humu
szolás után egy több, mint száz méter hosszú, négy mé
ter széles árok nyomai bukkantak elő. Ez a sáncmarad
vány valószínűleg a szarmata településhez tartozik, de 
időszűke miatt feltárása csak a következő szezonban lesz 
lehetséges. 

SZABÓ LÁSZLÓ 

1 2 8 .  Dévaványa, S ima-sziget, Tálagyi átjáró 
( MRT 6 .  k. 3/63  l h . )  
( Békés megye) Ő 
2003. szeptember 1-15.  között megelőző feltárást vé
geztünk a lelónelyen. A munkára gázvezetéképítés miatt 
került sor. A gázvezeték nyomvonala 250 m hosszan, 3 
m szélesen szelte át a lelónelyet, ahol korábban neoli
tikus telepet és 10-11 .  századi sírokat tártak fel. A mos
tani munka során semmilyen régészeti objektumot nem 
találtunk. Mindössze néhány őskori szórvány kerámia
töredék van a leletanyagban. 

1 2 9 .  Dévaványa határa 
( Békés megye) Ő, V, Sza 

MEDGYESI p ÁL 

2003. március 28-án leletmentést végeztünk Dévaványa 
határában. 

Nagy-Köles-halom, Dombhát: A korábban nem is
mert lelónely a település belterületétől D-re, a Nagy
Köles-halom nevű határrész egy kisebb kiemelkedésén, 
kb. 100x50 m-es területen fekszik. Valamikor víz vehet
te körül. A kisszámú, pontosabban meghatározhatatlan 
őskori edénytöredékek között sz_ürke, korongoJatlan 
edényoldalak és edényfenekek voltak. A MOL vezeték 
nyomvonala 70 m hosszan szeli át a lelónelyet. 

Nagy-Köles-halom, Bányagödör: A lelónely a telepü
lés belterületétó1 D-re, a Nagy-Köles-halom nevű határ
rész egy kisebb kiemelkedésén, kb. 100x50 m-es terüle
ten fekszik. Valamikor víz vehette körül. A kisszámú, 
talán vaskori és szarmata kori edénytöredékek között 
szürke, korongolatlan edényoldalak és edényfenekek vol
tak. A MOL vezeték nyomvonala 80 m hosszan és 3 m 
szélesen szeli át a lelónelyet. 

Tálagy, egykori Gyűjtő-tanya: A lelónely a település 
belterületétől K-re, a Tálagy nevű határrész egy kisebb 
kiemelkedésén, kb. 120x100 m-es területen fekszik. Va
lamikor víz vehette körül. A kisszámú, szarmata edény
töredékek között nagyon kopott, szürke, korongolatlan 
edényoldalak és edényfenekek voltak. A MOL vezeték 
nyomvonala 130 m hosszan, 3 m szélesen szeli át a lelő
helyet, majdnem derékszögben elkanyarodva. A megelő
ző régészeti feltárást 2003. szeptember 16-19. között vé
geztük el. A lelőhely területén 3 m szélességben végez
tünk feltárást a nyomvonal által érintett szakasz teljes 
hosszán. A feltárás során régészeti lelet nem került elő, 
és régészeti korú objektumok nyomára sem bukkantunk. 

Munkatársak: Havassy Péter, Medgyesi Pál, Nagy 
Dániel. 

GYUCHA ATTILA - LISKA ANDRÁS 

1 30 .  Domaszék, homokbánya 
(Csongrád megye) Ő, Sza , Á, Kk, ú 
A kutatásra kijelölt terület az 55-ös számú főút 14+500 
méterénél, az országúttól D-re kb. 100 m-re helyezke
dik el. A két blokkból álló terület nagysága 48,07 ha. A 
terület alapvetően homokos, a Duna-Tisza közére jel
lemző futóhomokos felszínű. A homokdombok mellett 
a terület másik fontos természetföldrajzi adottsága a víz
közelség. 

A leendő homokbánya területén - őskori, szarma
ta, Árpád-kori, késő középkori és újkori felszíni telep
nyomok alapján - hét lelónelyet regisztráltunk. 

1 3 1 .  Dunakeszi , Duna sor 28.  
(MRT 9. k. 5/9 l h . )  
( Pest megye) Ró 

SzALONTAI CsABA 

A késő római kikötőerőd Dunához lefutó D-i zárófalának 
műemléki helyreállításához két ponton kellett még ré
gészeti kutatást végeznünk, amelyre 2003. augusztus 16-
17-én került sor. A már elkészült ház pincéjében a kise
rőd D-i falának megmaradt tetejét megtisztítva kiderült, 
hogy - a saroktoronyhoz hasonlóan - eredetileg itt is 
kialakítottak egy vízszintes felületet, amelyre nagy va
lószínűséggel keskenyebb és rosszabb minőségű falat 
húztak. 

A D-i zárófal É-i oldalán egy 150x120 cm nagyságú 
szondaárkoL nyitottunk, amelybe1L feltártuk a _faL mö
gött megmaradt rétegsort. A humuszos feltöltés alatt, 
közvetlenül a magasan megőrződött fal mellett 160 cm 
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vastagságban egy vastag, laza habarcsos omladékréte
get találtunk, amelynek alján a falból származó nagyobb 
kövek feküdtek. Alatta már a római kori vékony humusz
réteg került elő, amelynek tetején tetőtégla töredékek 
feküdtek. Az egykori humuszréteg leletben különösen 
gazdag volt. Benne nagy mennyiségű csont- és kerámia
töredéket, egy kidobott csontfésű darabjait valamint egy 
tegula töredéken bekarcolt játéktáblát találtunk. Mindez 
arra utal, hogy a humuszra a kikötőerőd használata so
rán nagy mennyiségű hulladék került. 

1 3 2 .  Dunaszekcső, Várhegy, Török-lyuk 
( Ba ranya megye) Ő, Ró, ú 

MRÁv ZsoLT 

2003 .  július 7-12. között végeztünk kutatást az 1860-
ban a löszbe vájt járatban. Cél a mesterséges járat alak
jának feltérképezése, valamint rendeltetésének és ko
rának megállapítása volt. A függó1eges akna alját elér
tük, oldalfülkéjét végleg kitisztítottuk. A vízszintes já
rat betöltésének eltávolítását folytattuk, de az eredeti 
padlót elérni sehol nem tudtuk. 

Rendeltetését tekintve kizárhatjuk a pinceként va
ló használatot. A kemény löszbe vájt, viszonylag nagy 
mennyiségű anyagmozgatással járó munka csak a véd
műrendszerhez való kapcsolódás feltételezését enged
né meg. Megváltoztatva azonban tavalyi véleményün
ket a barlang rendeltetését már nem egy védműrend
szerhez kapcsolódó víztározóban jelöljük meg. A bar
lang kutatásunk előtti állapota ugyanis egy természe
tes módon keletkezett, löszben előforduló, valószínűleg 
eredetileg is széles litoklázis mesterséges kitágításának, 
majd több hullámban történt visszatöltésének - vissza
töltődésének eredménye. 

Korát tekintve tehát teljes egészében újkori alaku
lat, melynek betöltésében másodlagos helyzetű őskori, 
római kori, elsődleges helyzetben pedig újkori leletek 
voltak. 

A leletek a BMMI Régészeti osztályának gyűjtemé
nyébe kerültek. A leló11elyen az eredeti állapotok a Du
na-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága egyetértésével 
visszaállításra nem kerültek, viszont a barlang bejáratát 
vasráccsal újra lezártuk. A lelónely tehát újkori (1711 
utáni) . 

Munkatárs: Pozsárkó Csaba. 
GÁBOR ÜLIVÉR 

1 3 3 .  Dunaszentgyörgy, Vörösmarty utca 8.  
(To lna megye) N 
Az 1960-as évek feltárásaiból (E. Horváth Jolán 1961, 
Kelemen Márta 1966) ismert népvándorlás kori temető 
területén a Vörösmarty u.  8. számú ház telkén parkosí
tás közben újabb sír került elő. Az udvar szintjéhez mér
ve 40 cm mélységben, az É-=-D-i iI"ánytól néhány fokkal 
eltérő tájolással, lábbal délnek fekvő, nyújtott vázat ta
láltam. Koponyája hiányzott. Melléklete egy kb. 5 cm 

átmérőjű vaskarika a medencén, valamint egy vas kés
penge a bal kézfejtől lefelé, a combcsont mellett volt. A 
lábfejnél marha(?) csontokat találtam. 

1 3Li .  Dunaújváros, Rácdomb 
( Fejér megye) B,  Á. Kú 

Vrzr MÁRTA 

Az Intercisa Múzeum 2003. október 22. és december 4 .  
között megelőző feltárást végzett a dunaújvárosi Rác
dombon, a Mohácsi utca 7. számú ingatlanon (2146/1 
hrsz. ) .  Az ásatást az tette szükségessé, hogy a tulajdo
nos a telek északi részén új házat akar építtetni. 

A mintegy 16x17 méteres felületen végzett feltárás 
megerősítette azt a korábbi megfigyelést, hogy a Rác
domb északi fele a neolitikus és bronzkori megtelepe
dés korában mintegy 3-3,5 méterrel magasabban volt 
az őskori települések szintjénél. Ennek megfelelően ős
kori rétegeket nem találtunk, mindössze néhány gödör
bó1 került elő a nagyrévi és a Vatya-kultúra leletanyaga. 
A területet a későbbiek során is elsősorban földnyerő
helynek használták, a bolygatottságra jellemző, hogy a 
felület legnagyobb részén 1 méteres mélységig 20. szá
zadi feltöltést találtunk. Alatta a korábbi 18-19.  századi 
feltöltés helyenként 1 méter vastagságban fedte az igen 
változatos felszínt. 1,5-2 méteres mélységben Árpád
kori, illetve 17-18. századi kemencék kerültek elő. Kb. 
10 m2-es felületen sikerült megfogni a 17-18. századi 
járószintet, amelyen megmaradtak egy nyíltszíni kemen
ce maradványai, illetve a körülötte elhelyezkedő cölöp
lyukak és egy gödör. A telek É-i oldalán az 1950-es évek
ben épített, kb. 2 méter magas támfal elbontása során 
6-8 m3, a rómaiak által Intercisába szállított budai mész
követ találtunk. A kőanyagot az Intercisa Múzeum kő
tárában helyeztük el. 

Az ásatáson részt vett Haraszti Gabriella és Késmár
ky Rita restaurátor. 

1 3 5 .  Dusnok határa 
( Bács-Kiskun megye) Sza , Á. Kk 

KESZI TAMÁS 

2003 decemberében végeztünk terepbejárást a Dusnok 
és Nemesnádudvar között tervezett gyorsforgalmi út 
mintegy 10 km hosszú nyomvonalán 200 m szélesség
ben. Munkánk során tíz új régészeti lelónelyet találtunk, 
ezek közül öt belesik a nyomvonalba, öt pedig a nyom
vonal közelében helyezkedik el. 

Mart-háza-dűlő: A nyomvonaltól mintegy 100 mé
terre Északra, egy ÉNy-DK irányú, a környezetéből eny
hén kiemelkedő dombhát északi oldalán gyűjtöttünk né
hány edénytöredéket, nagy szóródásban (50x80 m) .  Sű
rűsödési pontot nem tudtunk megfigyelni. A gyér szá
mú leletanyag finoman iszapolt, korongolt, vöröses szí
nű, 16-18 . századi, kisméretű töredékekbó1 állt.-

Szúnyogosi-dűlő: A nyomvonal és a tó1e északra hú
zódó patak között hoszan elnyúló ÉNy-DK irányú 

20.lj 
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dombháton kb. 800x900 m hosszan gyűjtöttünk rend
kívül gazdag szaramata leletanyagot. A leletanyag alap
ján a szarmata település a Kr. u. 2-4. századra keltezhe
tő. A dombhát földút közeli részén szórványosan Ár
pád-kori cserepek is eló'kerültek. Találtunk továbbá né
hány őrlőkőtöredéket, áglenyomatos paticsdarabot és 
egy kova pengét is. 

SOMOGYVÁRI ÁGNES - v. SZÉKELY GYÖRGY 

1 36 .  Ebergőc határa 
( Györ-Moson-Sopron megye) B, Ró, Á, Kö 
2003. december 4-5-én terepbejárást végeztünk a köz
ség területén. A közigazgatási határt Röjtökmuzsaj feló1 
értük el, ahonnan egy kiterjedt lelőhely (Zsebedomb) 
folytatódik az Ikva jobb partját kísérő magasparton. A 
két község határán fekvő „csorgó-bio-szennyvíztisztító" 
előzetes feltárását már - DVK telep, urnamezős temető 
- elvégezték. A magaslat viszont - egészen a belterület 
határáig hol ritkásan, hol sűrűbben, tartogatott közép
ső bronzkori, római, Árpád-kori kerámiát (Sülös) . 

A falu temploma körül a murvával terített felüle
ten nem találtunk leletet. A templom szentélye 13.  szá
zadi. Terepi elhelyezkedése nem szokványos, viszony
lag alacsony dombocska, az Ikva árteréből csupán né
hány méterrel emelkedik ki, talán egy régóta használt 
átkelőhely mentén. A környező kiskertekben sem virí
tottak leletek, bár ettó1 függetlenül lehetett falu a kö
zépkorban a mai helyén, annál is inkább, mert szem
ben az Ikva túlparti magaslata, Kislózs-pusztától Ny-ra 
középkori, Árpád-kori lelónely. Bár maga a puszta is fel
tételezhetően az, megvizsgálni - a vad kuvaszok kitöré
seitó1 tartva - nem tudtuk, másrészt körben gazban áll
nak újkori „romok". A 096 hrsz-ú árok, a valamikori ma
lomárok túloldalán húzódó, közel azonos magasságú 
„sziget" szintén lelónelygyanús, de a magas fűben lele
tek nem bukkantak fel. 

A falutól DNy-ra fekvő magasabb térszínen jóné
hány kiemelkedést vizsgálva csak a Temető-domb előtti 
(temetőtó1 10 m-re ÉK-re) a szántásban találtunk beásás 
foltjait, igaz leletek nélkül. Tovább Ék-felé, a málnás
ban, a mellette húzódó szántásokban (a Gyepszél zárt
kertjeiben) egészen a szeméttelepig, középkori kerámia
töredékek. Késő középkori leletek, köztük egy aranyo
zott lemez került elő az Ikva jobb parti magaslatán, a 
Kerek-réten őskoriak ugyancsak. Ny-felé egy kazal ma
radványai mellett római anyag: 2 kerámiatöredék, vas
salak, 2 tegula - már közvetlen az ÉÉK-DDNy-i irányú 
erdősáv mellett, ami egyúttal a közigazgatási határ. Et
tó1 a Lózsi-úti-dűlóóeli lelőhelytó1 É-ra 50 m-re egy szi
get talaja nem vizsgálható a magas fűtől és nádtól. 

A térképen a vizsgált terület D-i határán szigetsze
rű magaslat vonta magára a figyelmet. Távolról úgy tűnt, 
szántóföldi művelés alatt áll. Régészeti szempontból na
gyon ígéretesnek Játszott, viszont a területen keresztül, 
a rendelkezésünkre álló gépkocsival nem tudtuk elérni. 
A lelónely késő bronzkori (urnamezős) magaslati telep. 

A legmagasabb ponttól K-re, a fennsíkon, ahol az eró
zió nem pusztította le kavicsig a talajt a kukoricatarló
ban, bőségesen gyűjthettünk volna nagyméretű kerá
miatöredékeket. A leló11ely a Bruttor-ér hajdani szabá
lyozás (árokba kényszerítés) előtti meder öblét uralja D 
felől. (Vargyas) Őskori leló11elyet találtunk közvetlen az 
öblözet partján, keskeny peremén is, alacsonyabb síkon. 
(Jutás) A Vargyastól Ny-felé húzódó magaslatok felül 
furcsa mód teljesen üresek voltak, a láblejtőn voltak la
kottak pl. Nagyrét őskori, Árpád-kori, késő középkori le
lőhely a 016/20 hrsz-ú dűlőút mindkét oldalán, a na
gyobb része Nagylózs közigazgatási területén. Távolabb 
Ny-felé a Bruttor-érre kiérve a dombok közül két jelen
tősebb leló11elyet hagy maga mögött. A jobb parton a 
Puszta-díilőit (I) egy római, Árpád-kori, késő középkori 
lejtőt, kukorica tarlóban és vetésben. Szemben pedig a 
szántásban, vetésben őskori, római kori, középkori a 
„Hegy" keleties lejtőjén. Ez az előzőnél jóval ritkább, ta
lán közvetlenül az ér partján lehetett sűrűbb. A Bruttor
ér a Puszta-dűlóóen (II) egy kisebb magaslatot is körül
csorgott, közvetlenül a 016/20 hrsz-ú dűlőút Ny-i olda
lán. Kevés római kori házikerámia, több tegula és imbrex: 
a homokos talajon római telep. 

Munkatársak: Marton Tibor, Stibrányi Máté régé
szek, Szabó Zoltán, Kiss Csaba régésztechnikusok. 

1 3  7. Ebes, Zsong-völgy 
(Hajdú-Bihar megye) Szk, Sza , H, Á 

GÁBOR OLIVÉR 

2003. szeptember 2. és december 9. között megelőző 
feltárást végeztünk 35 942 m2 területen. A lelónely az 
Ebes községtó1 K-re (az ebesi Ipari Park területén), a 4-
es főúttól D-re, a MOL Bázisteleptó1 É-ra található. Ny 
felől egy mély patakvölgy határolja le, É felé pedig egy 
K-Ny-i irányban húzódó mélyedés. A lelónely K-i kiter
jedését - ásatás hiányában - nem tudtuk pontosan 
megállapítani, de nagy valószínűséggel a K-Ny-i irányú, 
a MOL telephez vezető bekötőút túloldalán is folytató
dik, a földhát teljes területét elfoglalja. 

A megelőző feltárás során 1755 stratigráfiai egysé
get különítettünk el, melyeket 761 objektumhoz rendel
tük hozzá. A leló11elyen alapvetően négy, egymástól jól 
elkülönülő időszak régészeti jelenségeit tártuk fel. (Lásd 
az illusztrációkat a 206. és a 207. oldalon! )  

Korai vaskor (Szkíta időszak, Kr. e .  7-6. sz.) 
A megye eddigi legnagyobb kiterjedésű kora vaskori te
lepülését sikerült feltárnunk. A település meglehetősen 
laza szerkezetű volt, ugyanis az ehhez az időszakhoz tar
tozó mintegy 70 objektum a teljes felületen szóródott. 

Elsősorban tároló- és hulladékgödröket, valamint 
egy-két nagyobb méretű, eredetileg agyagkitermelésre 
használt gödröt tártunk fel, melyek félig földbe mélyí
tett házakhoz tartoztak. A félig földbe mélyítetL házak 
között két alapvető típust tudtunk elkülöníteni. Első
sorban lekerekített, vagy kissé szabálytalan téglalap ala-
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1 03 . 0 0  

0 

1 02 .96 1 0 02 [ 
( 002) 

1 m 

Ismeretlen kel tezésű (valószínűleg szarmata )  gödör 
gyermek vázáva l ( 2 .  obj . /32 .  str.) 

�2.74 

A 1 02.70 

0 

B 
1 ot:: 

1 m 

102.74 

Római császárkori (szarmata) gödör betemetett, majd 
paticcsal beborított gyermek vázával ( 4 5 .  obj . /  1 2 .  str.) 

10\.95 
' 

A 

B 
1 1 _ 102.82 

'. 384 l 
A/ 103.26 

1 03.28 

� 
'. 059J 

í 3 6 1 '-

1 03. 1 2  

0 l m  [ 
Középső vaskori ( ? )  á ldozati kút, ülve eltemetett 

felnőtt férfi vázával ( 1 6 .  obj . )  

0 l m  
103.33 

Vaskori ( ? )  kút felső részébe eltemetett, zsugorított 
helyzetű váz (92 . obj . /403 .  str.) 

1�2.88 

\ �  
I (940) 

0 1 m d 
Róma-i császárl\ori ( sz-aTm-ata) méhl\as alakú göaöT,Cl 

gödör felső széle alá betemetett fel nőtt vázával 
(4 1 5 .  obj . / 1 392 .  str.) 
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kú, maximum 20-30 cm betöltéssel rendelkező háza
kat tártunk fel. Előfordult azonban egy-két kerek, vagy 
ovális, középső oszlophelyes, sátorszerű épület is a te
rületen. A telephez tartozó kutakat is feltártunk, me
lyekben ácsolt faszerkezet nyoma nem volt megfigyel
hető. Az időszakból előkerültek kerek aknájú kutak is, 
melyek közül az egyik különösen gazdag leletanyagot 
tartalmazott. 

A leletanyag elsősorban az úgynevezett Szentes
Vekerzug időszak jellegzetes, kézzel készült (hordó ala
kú fazekak, behúzott peremű tálak) és szürke korongolt 
(felhúzott szalagfüllel ellátott, kettőskónikus testű, fü
les bögre) kerámiából, valamint állatcsontból állt. A há
zak leletanyagában előkerültek még őrlőkövek, kiégett 
agyagtapasztás-darabok, kevés csiszolt csonteszköz és 
pattintott kőeszköz mellett orsógombok is. Az egyik gö
dörbó1 előkerült egy jellegzetes, bronz, háromszög ala
kú, köpű nélküli nyílhegy is. 

Római császárkor (Szarmata időszak, Kr. u. 2-3. sz.): 
A feltárt objektumok kb. 70%-a ehhez az időszakhoz köt
hető. A császárkori objektumok a feltárt mintegy 3,6 
hektáros terület teljes egészén megtalálhatók voltak. A 
feltárt objektumok alapján egy teljes szarmata falu ké
pe rajzolódott ki. A település nagyméretű, téglalap ala
kú, félig földbe mélyített, középső oszlopsoros hosszúház 
köré szerveződött. Kettő a terület K-i felében, kettő pe
dig a Ny-i szélén egymás közelében helyezkedett el. Az 
ötödiket a felszín ÉNy-i felében sikerült feltárni. Az egyik 
házhoz kapcsolódóan 5 cölöplyukból álló konstrukció 
(szélfogó, kerítés?) nyomát figyeltük meg. 

A házakhoz igazodtak a mély, V-alakú árkok. A te
lepülést valószínűleg a többszörös - néha 8-9 ároksza
kaszból összetevődő - bonyolult, egymást keresztező 
árokrendszerek tagolták és határolták. Ezeken kívül a 
felszín DK-i felében több, lekerekített téglalap alakú te
rületet határoló sekély árkot is feltártunk, melyek felté
telezhetően valamilyen célból körbekerített területek 
(karámok?) alapárkai lehettek, bár cölöpnyomokat az 
árkok aljában egyetlen esetben sem figyeltünk meg. 

A házak környezetéhez tartoztak a javarészt kerek, 
méhkas alakú tároló-, illetve hulladékgödrök. Fó1eg a 
falu Ny-i szélén feltárt méhkas alakú gödrökben gyako
ri jelenség volt egy vagy több kutya eltemetése. Egy eset
ben egy nagy méhkas alakú gödör fala mellett egy fel
nőtt ember csontvázát is kibontottuk. 

A településszerkezet szerves részét képezték az igen 
mély kutak. Ezeket vagy lekerekített téglalap alakú, vagy 
kerek aknával ásták. A kutak bontását minden esetben 
jóval a talajvízszint alatt fejeztük be, de egyetlen eset
ben sem bukkantunk a kút stabilitását és tartósságát nö
velő faszerkezet nyomaira. A téglalap alakú aknájú ku
tak esetében a két hosszanti falon egymással szemben, 
egymástól kb. 30-40 cm-re, a kút falában vízszintesen 
rögzített (beásott) gerendák nyomait figyeltük meg. Ezek 
talán a vízkiemeléssel hozhatók összefüggésbe. A kutak 
között akadtak másodlagosan is használt, speciális funk-

ciójú objektumok is. Ezekben a kutakban 2,5-3 m mély
ségben állatok csontvázait találtuk meg (kutya, juh). Egy 
esetben előfordult, hogy egy kb. 1,9 m magas férfi ülő 
helyzetben letemetett váza került elő kb. 2,5 m mélyen. 
A felnőtt férfi koponyájával egy magasságban találtuk 
meg egy kutya vázát és egy gyerek koponyáját. A vázak 
fölött és között nagy mennyiségű égett agyagtapasztás 
és elsősorban szarvasmarha csontjai kerültek elő. 

Ezeket a kutakat áldozóhelyeknek határozhatjuk 
meg. 

Sekély, kerek gödrök között is találtunk olyanokat, 
melyekben gyerekek melléklet nélküli csontvázai kerül
tek elő, többnyire nagyobb mennyiségű paticcsal lefed
ve, illetve körülvéve. Ezeknek a kerek áldozati gödrök
nek a datálása rendkívül problémás, ugyanis a paticson 
és az embercsontokon kívül semmilyen datáló értékű 
leletanyag nem került elő beló1ük. A kora vaskori vagy 
a császárkori keltezés tűnik valószínűnek, a településen 
elfoglalt helyük/helyzetük és betöltésük alapján. 

A római császárkorra datálható a felszín ÉNy-i felé
ben hatalmas méretű fekete, humuszfoltként j elentke
ző objektum is. Az eleinte humuszlencsének tartott je
lenséget, megfúrása után, Sümegi Pál kétségtelenül ter
mészetes humuszakkumulációnak tartotta. A belevágott 
szonda azonban kimutatta, hogy leletanyagot is tartal
mazó, hatalmas méretű agyagkitermelő és előkészítő gö
dörről van szó, melybe a patakvölgy feló1 bevezethet
ték a vizet. 

A császárkori időszakra keltezhető temetkezéseket 
is feltártunk. Egy DDNy-ÉÉK-i tájolású kettős sírban 
egy felnőtt férfi és nő feküdt nyújtott pozícióban. Elő
került egy kisgyerek bolygatott sírja is, mely a felszín 
DK-i sarkában lévő árokrendszer egyik szakaszára volt 
ráásva. Mindkettó'ben szürke színű korongolt bögre ke
rült elő mellékletként. A kettős sírban a férfi nyakában 
vastorquest viselt, a medencéjén pedig D-alakú vascsa
tot találtunk. 

A felszín ÉNy-i sarkában bukkantunk rá az első kör
árkos temetkezésre. Sajnos, egy szürke korongolt kor
són és egy vaskés töredékén kívül csak az üres sírgödröt 
és a rablógödröt tudtuk feltárni. 

Az egy-két császárkori objektumból előkerültek ép 
tordírozott és bunkósvégű töredékes ezüst karperecek. 
Ezek a hulladékgödörben kissé idegen tárgyak is arra 
utalnak, hogy a körárkos sírokat nem sokkal a temetke
zés után kirabolhatták. 

Néhány objektumot a beló1ük előkerült jellegzetes 
kavicsos soványítású hullámvonaldíszes kerámia alap
ján, úgy tűnik, a 4. század végére/5. század elejére da
tálhatunk. 

9. század 
A császárkori után a 9 .  századi település volt a legna
gyobb kiterjedésű. A nagyon laza szerkezetű település
struktúra alapelemei a félig földbe mélyített, cölöpszer
kezetes, lekerekített négyzet alakú házak többnyire tég
lalap alakú kemencével, vagy csak tűzhellyel. 
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Ebbó1 az időszakból több szabadtéri kemence is elő
került. Néhány esetben a kemence szájához egy nagy
méretű, mély munkagödör is csatlakozott. A kemencék
nek gyakran nem volt alapozása, illetve gyakran előfor
dultak állatcsont alapozású kemencék. 

A 9. századi házak és kemencék leletanyagából sütő
harang-töredékek is eló'kerültek. A 9. századra keltezhe
tő hulladék-, vagy tárológödör viszonylag kis számban ke
rült elő. Ehhez a településhez is több kút tartozott. Ezek 
a kutak többnyire kerek aknájúak voltak, de csakúgy, mint 
a vaskoriak vagy a császárkoriak esetében, ebben az idő
szakban sem készítettek faszerkezetet a kutakba. A fa
szerkezet hiányát, minden időszakra vonatkozóan, való
színűleg a helyi sajátos talajadottságokkal magyarázhat
juk. Az altalaj ugyanis rendkívül kötött és szilárd sárga 
agyag volt, mely még 6 m-es mélységű kút esetében is 
stabilan állt. Ez a kemény, nem omlásveszélyes talaj szük
ségtelenné tette a faszerkezet készítését. 

A 9. századi települést hosszan, egyenesen lefutó, 
egymást derékszögben keresztező árokrendszer tagol
ta. Ezek az árkok több esetben metszették a négyzet ala
kú, félig földbe mélyített házakat. 

Árpád-lwr (11-12. század) 
Az Árpád-kori település alapelemeit a félig földbe mé
lyített, cölöpszerkezetes, téglalap alakú házak alkották. 
A házak sarkában kerültek elő az ovális, kerek, illetve 
néha téglalap alakú kemencék. 

Az Árpád-kori településhez is több szabadtéri 
kemence tartozott, melyek között előfordultak alapo
zás nélküli és cserépalapozásos kemencék is. 

A feltárt 3 ,6  hektáros terület ismeretében úgy tű
nik, hogy az Árpád-kori település nem annyira a patak
medret közvetlenül követő magasparton, hanem attól 
kissé keletebbre kezdődik. 

1 38 .  Elek határa 
( Békés megye) Sza , Á 

DANI JÁNOS 

A 2001-2002-ben megkezdett régészeti terepbejárást 
folytatva 2003-ban föképp az eleki határ északi, észak
keleti részét térképeztük fel. 28 új lelőhelyet találtunk, 
mellyel 56-ra emelkedett a regisztrált leló11elyek száma. 
Az 5200 hektárnyi területbó1 kb. 2500 hektárt sikerült 
bejárni. 

A leletek zömét az egykor széles folyómedrek 
magaspartjain találtuk. A leletanyag nagy részét jelleg
zetes, szürke korongolt szarmata, illetve hun kori, besi
mításokkal díszített kerámia adja. Jelentős számban ke
rültek elő Árpád-kori cserépüst, valamint bekarcolt hul
lámvonalakkal díszített edénytöredékek. 

A megtalált lelőhelyek egy része kis területű 
(50x50-70 m kiterjedésű), ahonnan alig egy tucat kerá
miát gyűjthettünk. Főleg a 11-13. századra datálhatók, 
típusát tekintve cserépbográcsok töredékei. A legtöbb 
lelőhelyre jellemző a malomkő- és őrló'kőtöredék előke-

rülése. Anyaguk vulkáni eredetű tufa és kemény kristá
lyos kőzet. 

A gyűjtött leletanyagot a békéscsabai Munkácsy Mi
hály Múzeum topográfiai gyűjteményében helyeztük 
el, feldolgozása (szakdolgozat) folyamatban van. A te
repbejáráson Kenéz Ágnes és Pópity Dániel szegedi ré
gészhallgatók voltak segítségemre. 

LICHTENSTEIN LÁSZLÓ 

1 3 9. Encs, Királydomb ( Kastélydomb)  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
2003. november 18-án Bodnár Tamás levéltárossal hely
színi szemlét végeztünk Encs település DK-i szélén, a 
Rozmaring utca telkeihez keletró1 csatlakozó legelő te
rületén. A legelőtó1 északra az Erdő-alja, délre a Falu
hely-dlílő nevek olvashatók a település helyrajzi számos 
térképén. A helybéliek a vizsgált területet Királydomb
nak vagy Kastélydombnak nevezik. 

Egy 1853-as térképen Encs déli részén, a Devecseri
patak mellett négyszögletes szigetszerű helyen kastély
maradványt jeleznek. Ezt a dombot a helybéli lakosok 
Királydombnak nevezik. 

A helyi tsz 1963-ban a domb egy részét elhordta, 
ekkor Kemenczei Tibor régészeti megfigyelést végzett 
a területen, ahol középkori cserepeket, kályhacsempé
ket is talált. 

Nováki Gyula és Sárközy Sebestyén Encs déli széle 
mellett a kilencvenes években az ártéren azonosította a 
dombot, friss bányászat nyomait lehetett megfigyelni. 
A területen sok őskori és kevés középkori jellegű csere
pet találtak. A dombot a bányászat miatt vár szempont
ból nem tudták értékelni. 

Bodnár Tamás levéltáros kutatásai alapján a kas
télyt 1621-ben említik először. Ezt követően a Kátai csa
ládé a kastély, tőlük veszik el az 1670-es években. A kas
télyt ekkor a Keglevich család kapja meg. E birtokosvál
tozással kapcsolatban született iratok alapján a kastély 
belső szerkezete, valamint környezetének épületei jól 
rekonstruálhatók. 

A helyszíni szemle során megfigyeltük, hogy a kas
tély belső területének keleti felét valóban el bányászták. 
Mintegy 1,8 m vastagságban bontották el a korabeli fel
színt. A belső terület nyugati fele viszont közel eredeti 
állapotában maradt meg. Mind az elbányászott keleti, 
mind a nyugati területeken igen sok kora újkori, vala
mint középkori kerámia- és kályhacsempe-töredéket 
gyűjtöttünk. 

A kastély erődítése a kastély mind a négy oldala 
mentén igen jól megfigyelhető árok, valamint az árok 
külső oldalán sánc. Legszemléletesebben a terület 2000. 
évi légi felvételein jelenik meg az erődítés. A Devecse
ri-patakot felhasználták az erődítés nyugati és déli ol
dalának védelmére. 

A kastélytól nyugatra lévő területen a sánG-nyugati 
széléhez kapcsolódóan téglaépület nyomai kerültek elő. 
A kastély belső területét tehénlegeló'ként használják, a 
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sánctól nyugatra lévő területet pedig szántóként. Az itt 
található föld alatti épületek veszélyben vannak, ugyanis 
a szántó területét tulajdonosa el akarja planírozni. A 
gyűjtött leletanyag a HOM régészeti gyűjteményébe ke
rült. 

1Lt0 .  Erdőtarcsa,  Templomi-tábla 
(Nógrád megye) U 

PUSZTAI TAMÁS 

2003 decemberében ivóvíz-beruházást megelőzően vé
geztünk terepbejárásokat. Erdőtarcsa határában, a Kál
lóra vezető út K-i oldalán, kb. 150x50 méteres terüle
ten gyűjtöttünk csekély mennyiségű edénytöredéket, 
melyek a lengyeli kultúrához köthetó1<. 

1 Lt 1 .  Esztergom,  Zsidód 
(MRT 5. k .  8/30  l h . )  
(Komárom-Esztergom megye) Á 

BÁCSMEGI GÁBOR 

A 2003. évi feltárás a Nemzeti Kulturális Örökség Mi
nisztériuma „Nemzeti Örökség Program 2003" pályá
zata és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum anyagi támo
gatásával történt. A kutatás célja a falu feltételezett ko
rai magjának próbaásatása volt. 

1998-1999-ben a falu egy részén Jan Tirpák a Nyit
rai Régészeti Intézet geofizikusa, 4,5 hektáron geofizi
kai méréseket végzett a falu pontosabb megismerése vé
gett. A mérések alapján térképre vetített anomáliák sze
rint látható, hogy a falu földbe mélyített építményei a 
Kis-Duna partján húzódva sűrűsödnek, majd a mai 11-
es út felé haladva, azaz a falu egykori templomához és 
temetőjéhez érve, egyre ritkulnak. A földbe mélyített 
építmények helyei, illetve az egyéb bolygatások, elvál
tozások nyomai néhol fészkekben, de leginkább szétszór
tan mutatkoznak. 

A feltételezett korai központ helyén két munkahe
lyen nyitottam árkokat, amelyeket a foltok megjelenése 
után egyes helyeken kibővítettünk. 

A kinyitott felület összesen 246 m2, ahol feltártunk 
négy házat, egy földbe mélyített kemencét, egy szemét
gödröt, két felszíni tűzhelyet valamint keskenyebb és 
szélesebb árkok részleteit, amelyek közül a szélesebbek 
biztosan vizesárkok voltak. 

A négy ház négyféle típushoz tartozott. Az első a 
már korábban is előkerült kürtős ház. Ez esetben a ház 
mélysége csak 40 cm. Mérete: 3 ,20x3,20 m. A bejárattal 
szembeni jobb sarokban volt a ház kó'bó1 épült kemen
céje. A kemencével szemközti falon helyezkedett el a 
kürtő, amelynek félig megmaradt nyoma jól látható volt. 

A második ház belső elrendezése eltér az összes ed
digi zsidódi háztípusoktól. Mérete: 3,20x2,50 m. Mély
sége: 87 cm. A ház hosszanti két oldalán padkát alakí
tottak ki. Az e gyik keskenyebb, mindössze -40 cm széles, 
ezt ülő padkának alakították ki. A szemközti oldalon egy 
szélesebb padka volt, amelynek a végébe építették a ke-

mencét. A padka szélessége 120 cm, magassága 30 cm 
volt. A padka végében kialakított kemence téglalap ala
kú 120x60 cm. Ezt a szélesebb padkát fekvőhelynek 
használhatták. Ezt a feltevést alátámasztja a padka szé
lessége, valamint a végében kialakított kemence. Eddi
gi kutatásaink során ez az első kemence, amely sárba 
rakott volt és a kövei is kisebbek voltak az eddigieknél. 
Érdemes tehát ismételten hangsúlyozni, hogy a ház 
kemencéje nem a ház padlójába volt mélyítve, hanem a 
padlótól 30 cm-rel magasabban a padka végében és ma
gasságában volt kialakítva. A ház további érdekessége, 
hogy mindkét padkáról, egymással szemben két-két vas
tagabb karó nyomát figyelhettük meg a felmenő falban, 
amely felért a felszínre. 

A harmadik ház csak enyhén, mindössze 20 cm-re 
mélyedt a földbe. Formáj a kissé trapéz,  mérete :  
4,20x3,80 m. Érdekessége, hogy a bejárat kivételével, a 
ház falánál körbe, a padló szintjétó1 mélyebben keskeny 
mélyedés fut, amelynek az alja egyenlőtlen. Azt a be
nyomást kelti, hogy felmenő deszka falú ház nyoma le
het. Ezt a benyomást kelti a ház bejárata is, ahol a kör
befutó mélyedés megszakadt és a bejárat két oldalán 
két oszlop lenyomata látható, de nem a padlóba mélyít
ve, hanem a padló szintjén. A ház közepén egy cölöp
lyuk volt. A padlón különösebb kiképzés nélkül tüzelés 
nyomát találtuk. A bejárattal szembeni felületen apró 
kavicsos padlószintet tapasztaltunk. 

A negyedik ház az igen ritka háztípusok közé tarto
zik. A hazai faluásatások során a zsidódit megelőzően 
eddig csak három helyen került elő hasonló. A kutatás 
az építmény korát minden esetben megtelepedésünk 
korai időszakához, a 10. századhoz köti és a jurta állan
dósult formáját látja benne. 

Ez az építmény vágja a trapéz alakú háznak az észa
ki sarkát. Az építmény formája kör alakú volt. A kör 
alakú folt megjelenésekor a betöltés minősége elvált egy
mástól. A kör szélén kb. 20-25 cm szélesen a folt betöl
tése barna kötöttebb agyagos föld volt, kisebb-nagyobb 
sárga agyagszemekkel. A betöltés többi része igen laza, 
vöröses színű, hamus feltöltődés volt, benne igen gaz
dag leletagyaggal. A kör alakú építmény széle teknősze
rű enyhe lejtéssel volt kialakítva, szélein többnyire ket
tős sorban elhelyezkedő karólyukakkal. A fal lejtésének 
alján a keleti oldalon egy cölöplyuk, a nyugati oldalon 
három cölöplyuk volt a padlóba vájva. A kör alja kékes
zöldes színű agyaggal vastagon volt tapasztva. A tapasz
tás a cölöplyukak körül is megfigyelhető volt. A kör észak
keleti oldalán két sekélyebb gödör helyezkedett el egy
más mellett. Az építmény belsejében tűzhely kialakítá
sának nem találtuk nyomát. A kör nagysága: 4x4,20 m. 

A földbe mélyített kemencét a löszbe vájták. A meg
szokottaktól eltérően nem a tűztér alja volt kitapasztva, 
hanem a kemence boltozata és oldalfala. Az átégések is 
ugyanígy mutatkoztak. A kemence alja nem volt átég
ve, csak vastagon borította a hamu- és faszénréteg. A 
kemence oldala és boltozata erősen át volt égve. Kövek 
nem erősítették a kemence belsejét. 

210 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

A felszíni tűzhelyek közül az egyik kerámiadarabok
ból kirakott felület volt, vékony tapasztással 40 cm-re a 
j elenlegi felszín alatt. A másik egy U alakú, szélein na
gyobb kövekből kialakított tűzhely volt, apró folyami 
kaviccsal kevert vastag tapasztással. 

A vizesárkok oldalfalain jól megfigyelhetők voltak 
a víz által kialakított bemosódások rétegződései, ahon
nét pollenanyag vizsgálatára újabb lehetőségek adód
tak a mintavételre. 

A feltárt objektumok leletanyaga a kerámiaanyag 
alapján egységesen a 10-11 .  századra tehető. 

Az ásatáson részt vettek Kőrösi Andrea archeobo
tanikus, Farkas Zoltán, Jakab Attila, Tóth Andrea, Jan
kovics Norbert régészhallgatók. 

MOLNÁR ERZSÉBET 

1 Li 2 .  Fegyvernek, Hí l lér (Kavics-part) 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, R, B 
2003 május-júniusában a fegyverneki homokbányában 
folytatódtak azok a régészeti leletmentések, amelyek az 
előző esztendóoen, az illegálisan működő homokbánya 
falában jelentkezett beásások kibontásával kezdődtek. 
Jelen alkalommal a leló11ely váratlan rekultiválásával 
részben megsemmisült, illetve felszínre került objektu
mok feltárása volt a feladat. Az egykori meredek bánya
falat félkör alakban széles rézsűvel megszüntették, így 
viszonylag nagy felületen rajzolódtak ki az őskor külön
böző periódusaiból (újkőkor, rézkor, késő bronzkori 
gávai kultúra) származó objektumok. Ezek közül a 
neolitikus, nagyrészt telepgödrökbó1 eló'kerülő emlék
anyag (AVK és tiszai kultúra) mondható a legbősége
sebbnek. A hulladékgödrök mellett a tiszai kultúra egy 
kb. 6x4 m-es felületen paticsomladékkal mutatkozó ház
maradványát is dokumentáltuk. 

Munkatársak: Cseh János, Polgár Zoltán, Tárnoki 
Judit régészek, Hegedűs Gabriella gyűjteménykezelő. 

1 Li 3 .  Fehérvárcsurgó, Kísvár-domb 
( Fejér megye) V 

CSÁNYI MARIETTA 

Fehérvárcsurgó község ÉNy-i végétó1 ÉNy-ra kb. 3 km
re, a Gaja-patak jobb (Ny-i) partja felett emelkedik a 
Kisvár-domb. Az irodalomban és egyes térképeken Kis
vár-hegy néven is szerepel. 1950-ben, nem méretará
nyosan, vázlatosan felmértem.7 Az 1980-as években 
többször is bejártam a környéket és az 1 :10 000-es tér
képre vázlatosan bejelöltem a Kisvár-domb és a Keresz
tes-hegy őskori telepének kiterjedését. 

1989-1990-ben Jungbert Béla végzett itt ásatást. Át
vágta a Kisvár-domb Ny-i végében lévő rövid sáncot és 
a hegytető K-i nyúlványát elválasztó árkot, valamint a 

7 NOVÁKI GY.: Fejér megye őskori földvárai. ArchÉrt 79 (1952) 3-
19. 
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K-i teraszokon két egykori ház nyomait tárta fel. Vala
mennyi a kora vaskorba datálható,8 de a felszínen kö
zépső bronzkori, az urnamezős kultúra késői fázisába 
tartozó és római kori cserepek is találhatók. 

A terület felmérését 2003. március-április hónap
ban, az időjárástól függően elosztva, összesen négynapi 
terepmunkával végeztem el, egy segítséggel, amit a szer
kesztés és rajzolás követett. A Bakony-hegység K-i vé
gében a Gaja-patak jobb (Ny-i) partjától kezdődően egy 
nagy fennsík terül el, jelenleg vadvédelmi terület. Át
mérője K-Ny irányban kb. 2 km, É-D-i irányban kb. 1 , 1  
km. A fennsík KDK-i végébó1, keskeny hegynyereg után 
nyúlik ki a Kisvár-domb, önálló hegyként. Az egész te
rület és messze környéke erdő. A 18. században erdő, a 
19.  század közepén szántóföld, a 20. századtól azonban 
ismét erdő borítja.9 

A Kisvár-domb fennsíkjának alakja nagyjából há
romszög alakú, de oldalai erősen kanyarognak. Körös
körül igen meredek, több helyen sziklás hegyoldal öve
zi. Mélyen az ÉK-i széle alatt a Gaja-patak völgye húzó
dik. A fennsík legmagasabb része a Ny-i végében emel
kedik, innen K irányába egyenletesen lejt, K-i vége 45 
m-rel alacsonyabb szinten van. Az őskori vár két részre 
oszlik. Ny-i fele a nagyobbik, a K felé eső kisebbik rész 
jóval rövidebb és keskenyebb. A vár Ny-i vége keskeny 
hegynyergen át függ össze a nagy fennsíkkal. Ez az egyet
len könnyen támadható oldala, ezért itt egy magas sánc 
védte. A sánc hossza 60 m, belső magassága eléri a 2 m-t, 
de a DK-i vége már alig észrevehető. A sánc külső olda
la alatt mély, természetes eredetű árok húzódik, mely
nek felső vége a keskeny nyeregben végződik. Ezt hasz
nálták fel az őskorban. A nyergen át a vár területébe 
újkori földút vezet, feltöltötték az árkot, és lefaragták a 
sánc É-i végét. Ezért ezen a rövid szakaszon már nem 
az eredeti őskori állapotot találjuk, az egykori kapunyí
lás alakja bizonytalan. 

A sáncot 1989-1990-ben Jungbert Béla egy kutató
árokkal és szelvénnyel átvágta, ennek nyomát j elenti a 
sáncba mélyedő 12 m széles, 15 m hosszú nyitott gödör. 

Sáncot máshol az egész vár területén nem találunk. 
Az egykori őskori telep szélét a rendkívül meredek hegy
oldal felett kanyargó, jól meghatározható, természetes 
hegyperem jelenti, ehhez alkalmazkodva a telep alakja 
szabálytalan. 

A vár másik, jóval kisebb része a keskeny K-i nyúl
ványt foglalja magába. A két várrész között árok húzó
dik, ezt azonban középen (bizonyára az újkorban) fel
töltötték, ahol földút vezet be a K-i várrész be. Az árok a 
két vége szerint természetes eredetűnek tűnik, amelyet 
az őskorban nyilván még mélyítettek is, de az említett 
feltöltés miatt az eredeti alakját nem ismerjük. Jungbert 

8 RégFüz 43 (1991) 9„ 44 (1992) 8-9„ Alba Regia XXVI (1997) 188, 
191. 

9 I. katonai felmérés X / XIX. II. katonai felmérés 52 / XXIX, 1847. 
III. katonai felmérés 5060/ 4, 1928. 
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Béla átvágta az árkot, a T alakú, keskeny kutatóárok ma 
is nyitva áll. 

A hegytető pereme alatt egy-egy kiugró, alacsonyab
ban fekvő gerincen mesterséges teraszok vannak. Az ÉK-i 
keskeny nyúlványon a felső terasz alatt, 7 m-rel alacso
nyabb szinten közel félkör alakban keskeny terasz ugrik 
ki a meredek hegyoldal felett. A fennsík K-i végében há
rom, különböző szinteken elhelyezkedő mesterséges te
rasz található. A nagyobbik várrész ÉNy-i, illetve ÉK-i pe
reme alatt, pár méterrel alacsonyabb szinten van még 
egy-egy rövid mesterséges terasz. Ezek a teraszok nem 
védelmül szolgáltak, erre a rendkívül meredek hegyol
dalak miatt itt nem volt szükség, hanem lakóhelyek vol
tak. Jungbert Béla ezeken tárta fel két kora vaskori ház
nak a nyomait. 

A sánc és a hegyperemek által körbezárt őskori te
lep átmérője K-Ny irányban 550, É-D irányban kb. 300 
m, területe a teraszokkal együtt kb. 5,9 ha. 

A Kisvár-dombtól ÉÉNy-ra kb. 400 m-re van a Ke
resztes-hegy, a két hegyet mély völgy, a „Széles-árok" 
választja el. A Keresztes-hegy fennsíkja erősen tagolt. 
ÉNy felé (a Kisvár-dombhoz hasonlóan) keskeny gerin
cen át függ össze a nagy fennsíkkal. A gerinc itt kissé 
bemélyed, felette rövid, de jelentős sánc zárja le a Ke
resztes-hegy fennsíkját. A sánc ÉK-i végét új úttal lefa
ragták, az árkot részben feltöltötték. A sánc metszete 
ezért j ól látszik, eszerint természetes eredetű, sziklás 
kiemelkedést használtak fel az őskorban, földdel maga
sították. A sánc belső magassága 2 m körüli, hossza kb. 
20 m.  

A rövid sánctól K-re a fennsík kiszélesedik, de erő
sen tagolt felszínén nem lehet pontosan meghatározni 
a feltételezhető őskori telep kiterjedését, amire az itt 
található kora vaskori cserepek utalnak. ÉK-i sziklás vé
gében kereszt áll. Jelenleg az egész terület hosszában 
vadvédelmi kerítés vonul végig, amely nagyjából ket
téosztja a területet. 

A nagy fennsík Ny-i végében, a Kisvár-dombtól ÉNy
ra 1,8 km-re, már Balinka felett, a községtó1 DK-re kb. 
800 m-re van a Várhegy. Laposan elnyúló, a környeze
tébó1 alig kiemelkedő hegyhát, lankás oldalakkal. É-i, 
ÉK-i oldala azonban meredek, erősen tagolt, több kiug
ró nyúlvánnyal. A hegyet bejártam, várnak nem talál
tam nyomát. 

A Kisvár-dombtól ÉK-re 600 méterre, a mélyen fek
vő Gaja-patak völgyének túloldala felett húzódó hegy
gerincen, az Eresztvényi-erdó'ben 9 nagy méretű, kora 
vaskori sírhalom található egy sorban, melyekben 1983-
1988 között Kovács Tibor, F. Petres Éva és Jungbert Bé
la végzett ásatást.10 

NovÁKI GYULA 

144 .  Felgyő, Tábi-tanya 
(Csongrád megye) U, 8, A 
A község határának északi szélén, a Csongrád várossal 
határos részen, a Vidre-ér és a Csukás-ér közötti szeg
letben fekvő lelőhelyen homokbányát nyitottak, miköz
ben nem vették figyelembe a Kulturális Örökségvédel
mi Hivatal rendelkezését. 2003. augusztus 7.- novem
ber 15. között mentőfeltárás keretében összesen 10 ré
gészeti objektumot részlegesen, illetve teljesen megmen
tettünk, ebbó1 9 telepobjektum, 1 valószínűleg hamvasz
tásos sír. 

A legkorábbi leletek az újkó1eori szakálháti kultúra 
idejéből származnak. Ennek a kultúrának a gödrét felü
letben már nem lehetett megfigyelni, csak az öblösödő 
részét a bánya falában. Nem zárhatjuk ki, hogy ebből a 
gödörbó1 származik a korszak itteni leginkább figyelem
re méltó lelete: egy idol háromszögletű fejrésze. Az el
sóK.ént regisztrált objektum egy magányosan eltemetett 
edény alsó része, feltehetően a kora bronzkori Makó
kultúra temetkezése lehetett. Ennek a kultúrának két 
kerek gödrét figyelhettük meg gyér leletanyaggal. Egy 
gödör leletanyagáról valószínűsíthető, hogy a Vatya kul
túrába tartozik. Két gödör lelet nélkülinek bizonyult. 
Egy árok kis részletét is sikerült feltárni, beló1ük csak 
kevés, apró, kopott őskori cserép került elő. Ez azonban 
nem zárja ki, hogy avar kori telephez tartozott, két gö
dör ugyanis avar korinak bizonyult. 

A leletek restaurálása a szentesi Koszta József Mú
zeumban folyik, ennek befejeződés után a csongrádi Tari 
László Múzeumba kerülnek. 

1 4 5 .  Felsőtárkány határa 
(Heves megye) R, Sza 
Güdör-kert 

SZABÓ JÁNOS JózsEF 

A 2000 év óta folyamatosan vizsgált lelőhelyen 2003-
ban nagy volumenű gyűjtéseket nem folytattunk, ha
nem a szelvényt bővítettük és tájékozódó jellegű próba
mintákat vettünk, melyeket fel is dolgoztunk. A terepi 
munkát Prof. David Begunnak, a Torontói Egyetem Em
bertani Tanszékének vezetőjével és munkatársaival vé
geztük. Emellett feldolgoztam a korábbi években a szel
vény 7. rétegébó1 gyűjtött fosszilis rágcsálóanyagot, mely 
az alábbi taxonokból áll: 

Eurolagus fontanessi, Trogontherium minutum, Sper
mophilinus bredai, Albanesia grimmi, Hyloptes sp., Blackia 
miocaenica, Muscardinus aff sansaniensis, Muscardinus 
sp„ Glirulus sp. , Paraglirulus off werenfelsi, Myoglis meini, 
Eomyops oppligeri, Keramidomys mahleri, Megacricetodon 
minutus, Eumyarion medius, Colimys dabasi n. sp., Ano
malomys gaudryi. 

A faunát a Pásztói Múzeumban, a Nógrád Megyei 
Múzeumi Szervezet Természettudományi Gyűjtemé
nyébe leltároztuk. 

A leletegyüttes domináns faja - a Collimys dabasi -

a tudományra nézve új fajnak bizonyult és 400 foglelet-
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re épülő leírása megjelenés alatt áll a Fragmenta Pale
ontologica szerkesztés alatt álló 22.  kötetében. 

A fauna egészének sajátosságait 2003 szeptembe
rében, a Romániai Paleontológusok 4. Symposiumán, 
Kolozsváron előadás formájában mutattam be. Ennek 
írott változata ugyancsak szerkesztés alatt áll az Acta 
Paleontologica Romaniae IV. kötetében. 

A kétéltű- és hüllőcsontok dr. Venczel Márton (Kő
rösvidéki Múzeum, Nagyvárad) feldolgozása alatt áll
nak. A rovarevő-maradványokat dr. Vlad Codrea tan
székvezető egyetemi tanár (Babes-Bolyai Egyetem) ré
szére adtuk át feldolgozásra. 

Az ostracoda és foraminifera anyag vizsgálatát 
Szurominé Korecz Andrea vállalta. A puhatestűhéjak 
elemzésén dr. Kókay József dolgozik. 

Felsőtárkány-Felnémet közötti útmenti lelónely 
A vizsgált lelőhely a Felnémet és Felsőtárkány községe
ket összekötő műút ÉNy-i oldalán található. Első tanul
mányozója dr. Dávid Árpád volt, aki innen 1 db Mega
cricetododon sp. felső Ml molárist gyűjtött. (A szórvány
lelet pontosabb rendszertani meghatározása nem lehet
séges.) A szelvényt 2002 őszén metszették meg kerék
párút építése kapcsán, ami jelentősen megkönnyítette 
a vizsgálatokat. 

2003 márciusában próbamintázás során derült ki, 
hogy a szelvény két szintje is tartalmaz gerinces marad
ványokat. Felnémet-Felsőtárkány 2/3: tömött sötétszür
ke agyag lencse alakú gi pszkonkréciókat és Limacidae 
mészlemezeket tömegével tartalmaz. A réteg a feltárás 
teljes hosszában követhető. Felnémet-Felsőtárkány 2/ 
7: rozsdavörös silt növénylenyomatokkal. A meder ki töl
tést formáló képződmény csak a szelvény északi részén 
tanulmányozható. A lelóbely vizsgálatát és mintázását 
leletmentés keretében végeztem, mivel az útmenti ré
zsűbó1 a lehető leggyorsabban ki kellett termelni a fau
nát tartalmazó agyagot. Az év folyamán a lelóbelyró1 
összesen 5 tonna üledéket termeltünk ki, amelybó1 há
rom tonnát iszapoltunk és válogattunk is. A szeptem
ber és október hónapok folyamán gyűjtött két tonna 
mintát a hideg idő beállta miatt már nem iszapoltuk ki. 

A 2003 tavaszán és nyarán végzett gyűjtéseink az 
alábbi taxonokat eredményezték. A meghatározások 
még előzetesnek tekinthetők. 

Csak az alsó FF2/3 szintben előforduló fajok: 

A Felsőtárkány-Felnémet lelóbely anyaga a Güdör
kert faunájánál kissé idősebb. Néhány eleme (Cricetodon 
sp„ Democricetodon fajok, Megacricetodon minor) a 
bádeni és a korai szarmata faunák (MN 6, MN 7 zónák) 
jellemző tagja és itt fordulnak elő utoljára a Kárpát-me
dencében. Jelentős korkülönbséggel mégsem lehet szá
molni, mivel a két lelőhely közös genusai közül az 
Eumyarion, Collimys, Anomalomys evolúciós szintjében 
nincs lényeges különbség. A Megacricetodon nemzetsé
get a Felnémet-Felsőtárkány lelóbelyen a M. minor, míg 
a Güdör-kertben a M. minutus képviseli. Utóbbi faj a 
svájci molasszban csak az MN 7-8 zónákban jelenik meg. 
Meglátásunk szerint a Felsőtárkányi-medence új lelő
helye ugyancsak az MN 7-8 zónába sorolható, mely meg
felel a szarmata korszak késői részének. 

Faunisztikai érdekesség a Prolagus oeningensis 
kistermetű nyúlféle tömeges jelentkezése, mely Euró
pa középső miocénjében igen gyakori, de Magyarorszá
gon ez az első felbukkanása. Ugyancsak első hazai elő
fordulását tapasztalhattuk a Heteroxerus sp. földi mó
kusnak. Ez a nemzetség Dél-Európa és Kis-Ázsia neo
gén gerinces faunáiban jelentős egyedszámmal van je
len. Egyetlen mai reliktumszerű előfordulása az Atlasz
hegységben található. 

A Felnémet-Felsőtárkány 213 szint kétéltű és 
hüllőfaunája 
A herpetofauna feldolgozását végző dr. Venczel Már
ton (Nagyvárad, Kőrösvidéki Múzeum) kollégánknak ez 
idáig az alábbi taxonokat sikerült elkülöníteni: 

Salamandridae indet„ Latonia Gigantea, Discoglossi
dae indet., Pelogates sp. ,  Hyla sp. ,  Rana (Pelophylax) sp., 
Anura indet. , Ophisaurus cf spinari, Anguis sp. , Pseudo
pus sp., Lacerta sp., Scolecophidia indet. , Colubrinae in
det., Viperidae indet. 

A leletegyüttes viszonylag magas biodiverzitást mu
tat, amelyben egyaránt találunk vízi élóbelyeken előfor
duló elemeket (pl. Latonia, Rana (Pelohylax) sp.) és szá
raz élóbelyeket kedvelő alakokat is. Ez utóbbiak azonban 
túlnyomó többséget képviselnek a herpetofaunában. 

A 2003. évi terepi munkálatokat a T 029148. sz. 
OTKA téma támogatásával végeztük. 

HÍR JÁNOS 

Albanesia grimmi (repülő mókus) , Spermophilinus 1Li6 .  Fonyód, Fehérbézseny 
bredai (földi mókus), Miodyromys hamadryas (pele) . (Somogy megye) U, R, B,  LT, Ró, Á, Tö, Kú 

Mindkét faunatartalmú szintben előforduló fajok: Fehérbézseny Fonyódtól DK-re 4 km-re, a Kaposvár-
Prolagus oeningensis (nyúl), Trogontherium minutum Fonyód műúttól K-re helyezkedik el. A lelónely (M7 S33) 

(hód), Blackia miocaenica (repülő mókus) , Myoglis meini a Fehér-Bézseny-puszta és Bézsenyi-dűlő nevű határré
(pele), Keramidomys sp. (hajnalegér), Cricetodon sp., Eu- szeken, a fonyódi berekből kiemelkedő úgynevezett 
myarion medius, Democricetodon brevis, Megacricetodon bézsenyi földnyelv középső részén, több É-D-i irányú 
minor, Collimys dobosi, Anomalomys gaudry (6 hörcsögfaj) .  dombháton húzódik, amelyen a le�ndő M7 autópálya 

Csak a felső FF 217 szintben előforduló fajok: nyomvonala, illetve csomópontja EK-DNy-i irányban 
Heteroxerus sp. (földi mókus), Microdyromys compli--terül el. 

catus (pele) , Democricetodon sp„ Megacricetodon sp. (2 A lelóbelyen, a 149,55 és 150,200 km-szelvények kö-
hörcsögfaj) .  zött 2003. március 27-tó1 december 9-ig 5 1  820 m2-en 
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közel 1600 régészeti objektumot bontottunk ki és doku
mentáltunk, amelyek 9 korszakból származnak (neoli
tikum, középső rézkor, késő rézkor, kora bronzkor, kelta 
és római kor, Árpád-kor, török kor, kora újkor). Újkori 
szemétgödrök és árkok is napvilágra kerültek. 

A legkorábbi periódust az újkó1wri dunántúli vonal
díszes kerámia kultúra egyetlen gödre j elentette a lelő
hely K-i felében. 

A rézkor középső szakaszából (Balaton-Lasinja
kultúra) egy kút és néhány szemétgödör került elő a 
lelőhely K-i (nyomvonal) és DNy-i (csomópont) részén. 
A késő rézkori Pécel-Baden-kultúra kevés telepobjek
tumából egy úgynevezett fej nélküli, stilizált nőalakot 
ábrázoló idol töredékét kell kiemelnünk. 

A kora bronzkort (Somogyvár-Vinkovci, Kisapostag
kultúra) néhány tüzelónely és gödör képviselte, ame
lyek szórványosan helyezkedtek el a feltárt terület K-i 
részén, É-i és DNy-i sávjában. 

A kelta időszak utolsó szakaszában is lakták e terü
letet, erre egy földbe mélyített építmény, két-három gö
dör, egy cserépréteggel kirakott aljú, megújított, szabad
téri kemence utal. 

A római kori megtelepedésnek több nyoma maradt 
meg, két földbe mélyített építmény, gödrök mellett kü
lönböző funkciójú árkokat, karámokat, árokrendszere
ket tártunk fel. A leletanyag (pl. két korai, meglehető
sen ritkán előforduló fibula) alapján ezt a telepet az 1-
2 .  századra keltezhetjük. Az utóbbi két korszak telepü
lésmaradványa a lelónely K-i részén került felszínre. 

A legtöbb objektum a kora Árpád-korból (11-12. szá
zad) származik. E telepnyomok a feltárt terület egészén, 
kisebb csoportokban, az egyes dombhátakon jelentkez
tek. Az egyik dombgerincen kibontottunk néhány föld
be mélyített épületet, kemencés házat. Az egyikhez két 
kemence, közte egy szokatlanul kisméretű is csatlako
zott. A középső dombokon négyszögletes karámok, ár
kok is napvilágra kerültek. 

Az objektumok legmarkánsabb részét a szabadtéri 
kemencék alkották. Több, mint száz hasonló szerkezetű 
és nagyságú sütőkemencét különítettünk el. A legjelen
tősebb egy mintegy 20 kemencébó1 álló komplexum, 
amelyet 3-4 perióduson keresztül használhattak. Emlí
tésre érdemes, hogy a tüzelóberendezések egy részét 
megújították. A nyomvonal É-i szélén előkerült egy füs
tölőkomplexum is. A telephez egy faszerkezettel bélelt 
kút is tartozott, aminek négy egymásba csapolt deszka
sora őrződött meg. Az itt elterülő Árpád-kori faluról/ 
falvakról írott forrásokból is tudunk. Erre a környékre, 
illetve kissé északabbra lokalizálhatjuk az 1130-as évek
ben említett 'Besenyő' nevezetű települést. E név felte
hetően Fekete- és Fehérbézseny formában maradt fenn. 
Egyházáról már a 13. század első harmadában történt 
említés: 1334-ben 16 kisdenár pápai tizedet fizetett a 
papja, írott adatai alapján a templom léte a 16. századig 
követhető n:yomon. Pusztulása a_török korban mehe
tett végbe. E templomot a feltárt nyomvonalszakasztól 
É-ra sejtjük a helynevek és az írott források alapján. 

A lelónely kuriózumának nevezhető egy mintegy 
350 síros temető, amely a leendő csomópont DNy-i ré
szén terült el. E sírmezőt török korinak (16-17. század) 
keltezzük. Benne a sírok sorokat alkottak, amelyeket egy 
árok vett körül. A temető belsejében azonban további 
keresztirányú (azaz kb. K-Ny-i irányú) árkokat is meg
figyeltünk, amelyek a kerítőároknál korábban készül
tek. Kérdéses, hogy a temető esetleg korábbi részét ke
rítették-e, vagy belső tagoló árkok voltak. A halottakat 
melléklet nélkül, lepelbe csavarva vagy szegelt deszka
koporsóban helyezték örök nyugalomra. Néhány eset
ben megfigyeltük a koporsó famaradványait is. A halot
tak egy részét a sír D-i oldalába vájt fülkébe helyezték 
(padmalyos temetkezések) . A sírmező feltárását nehe
zítette, hogy a temetkezések különböző mélységben, a 
barna agyagtól nehezen elváló folttal jelentkeztek, ezért 
sok esetben kézzel mélyített szelvényekkel végeztük a 
kutatást. 

A temető körzetében templomnak nyomát sem lel
tük. Nem jellemző a halottak kezének összekulcsolása, 
mellen-hason való keresztbe tétele sem. Néhány halot
tat fej nélkül temettek el, többször találkoztunk harci 
sérülések nyomaival a csontvázakon. A fenti ismérvek 
alapján e temetóbe egy török kori, de nem magyar és 
valószínűleg nem keresztény (vagy nem csak keresztény) 
közösség temetkezett. Kevés magyarországi párhuzam 
(Dombóvár, Békástó; Bácsalmás, Homokbánya; Katymár 
stb.) alapján ez egy balkáni, jórészt már muzulmán dél
szláv csoport (bosnyák, rác, vlah-iflak stb.) temetője le
hetett. A pontos etnikum megállapítása igen nehéz, ez 
a jövő feladata. A törökséghez, illetve az iszlámhoz való 
kötődést két, borostyánból vagy valamilyen féldrágakő
bó1 faragott, nyolcszögletű fejű török gyűrű jelzi. Ezt 
amulettként hordhatta tulajdonosa. 

Mivel a sírok betöltése viszonylag sok őskori kerá
miatöredéket tartalmazott és a sírok alján néhol mutat
koztak objektumfoltok, átvágtuk a temető területét két 
kutatószelvénnyel (1369 m2), amelyekben néhány to
vábbi sír, valamint őskori és kora újkori gödör került 
felszínre. A temetőt teljes egészében feltártnak minő
síthetjük. 

A török időszakhoz köthető közel kéttucatnyi külön
álló temetkezés, amelyek az elóbbi temetőtől É-ra kb. 
200-250 m-re helyezkedtek el, szintén sorokban. E ha
lottak egy részét rendellenesen, fej nélkül vagy csak ko
ponyájával temették el. Melléklet, illetve viseleti tárgy 
(vas franciakapcsok) csak néhány sírban volt. Török ko
ri harci cselekményekre utal további 3 tömegsír is. Mély 
gödrökben ugyanis 6-8 csontvázat találtunk. Az áldo
zatok többségét lefejezve dobták e gödrökbe. A fonyódi 
vár környékének mozgalmas története alapján az 1540-
70-es évek közötti időszakhoz köthetjük e jelenségeket. 

A török kori eseményeket világíthatja meg az a tény, 
hogy a leendő csomóponttól közvetlenül É-ra egy palánk
vár kb. 150 m külső hosszúságú Ny-i fala húzódik, két
árokkal és három sánccal. Az 1783-as I. katonai felméré
sen még fellelhető a sarokbástyás palánkvár nyoma. Tud-
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ni érdemes, hogy e területet az 1550-70-es években, a 
török végvári harcok idején, Palonai Magyar Bálint véd
te és uralta. Elképzelhető, hogy a bézsenyi földvár az ál
tala védett török kori fonyódi palánkvár külső övezeté
hez tartozhatott. Az ilyen kisebb fiók- vagy tarisznyavá
rak, úgymint a bézsenyi, Ordacsehi-Kisvár, Zárda-vár, sző
lősgyöröki egy-egy É-D-i vagy Ny-K-i irányú utat zártak 
le. E vár eredetét tekintve azonban van egy másik elkép
zelés is. A törökök 1570-ben komolyabban is támadták 
Fonyódot, és erró1 egy híradás is szól. 1570-71-ben kelt 
levelekben arról panaszkodik Magyar Bálint felesége Len
gyel Brigitta, hogy a török castellumot, tehát várat emelt 
Fonyód ellenében Bézsenyben. Ez lehetett a leló11elyünk
nél lévő vár. Az 1550-1570-es évek portyázásokkal za
vart élete 1575-ben, Fonyód elestével ért véget. 

A lelőhely ÉÉNy-i részén feltártunk egy 17-18. szá
zadi, késő középkori-kora újkori települést is. Itt gödrök, 
egy kút, pásztorépítmények, árkok kerültek felszínre. 
Kiemelhetjük azokat a viszonylag ritkának számító, 
nagyméretű, alapárkos-cölöpszerkezetes, illetve tűzhe
lyes veremépítményeket, amelyeket tüzelősólnak, vala
mint pincének határozhatunk meg néprajzi párhuzamok 
alapján. A fenti, török kori temető és e település viszo
nya nem tisztázott, azonban elképzelhető, hogy e falu
hoz, vagy annak korai részéhez tartozott a sírmező. E 
települést az 1783-as I. katonai felmérés térképe is jelzi. 
E településhez köthető Bézseny templomának végleges 
pusztulása, kőanyagának elhordása is. A telepobjektu
mokból valószínűleg e templom faragott kövei, oltárkö
ve, kapuperselye kerültek elő. 

Az M7-S33 Fonyód, Fehérbézseny lelóbelyen 53 189 
m2-en (a másodlagos humuszolással együtt) 1600 ob
jektumot tártunk fel. A különböző településmaradvá
nyok a megkutatott területen eltérő mértékben, csopor
tosan, illetve elszórtan jelentkeztek. 

GALLINA ZSOLT - SOMOGYI KRISZTINA 

1 Li 7. Fonyód, Feketebézseny 
(Somogy megye) R 
Az S33 lelóbelytó1 DNy-ra, a Kaposvár-Fonyód műút 
túlsó, Ny-i oldalán terül el az S34 lelóbely, ahol folyta
tódik tovább a leendő nyomvonal. Az itt lévő nagy ki
terjedésű akácos miatt csak max. 3000 m2-es terület fel
tárására volt lehetőség. E részen 1884 m2-t humuszol
tunk le, amelybó1 egyelőre 836 m2-t nyestünk meg. A 
felületen elszórtan tucatnyi, valószínűleg őskori (réz
kori) gödör foltja látszott. 

GALLINA ZSOLT - SOMOGYI KRISZTINA 

1 Li8.  Főnyed határa 
(Somogy megye) U, R, 8, LT, Ró, Á. Kk. Kú 
2003. december 17-18-án terepbejárást végeztünk a te
lepülés közigazgatási területén, rendezési tervhez kap
csolódó régészeti örökségvédelmi hatástanulmány elő
készítéseként. 

A vizsgálat során először a terület domborzati, víz
rajzi viszonyait vizsgáltuk meg, ezt állapotfelmérés kö
vette. Ahol erre lehetőségünk volt (szántás, vetés, tar
ló), ott extenzív terepbejárást is végeztünk. 

Összesen 13 lelóbelyet azonosítottunk a kutatás so
rán, ezek jellege: őskori (azon belül nem meghatároz
ható korú) település; az újkőkori dunántúli vonaldíszes 
kerámia kultúra települései; rézkori (badeni kultúra) te
lepülések; kora bronzkori települések; bronzkori (du
nántúli mészbetétes kerámia) temetkezés?; bronzkori 
(dunántúli mészbetétes kerámia?) település; késő 
bronzkori (urnamezős kultúra) települések; késő vas
kori (kelta) telepek; római kori telepek; Árpád-kori tele
pülések, temető és templom; késő középkori telepek és 
földvár, vár? kastély? kúria?; kora újkori telep. 

A település külterületének nyugati fele - lényegé
ben a nagykanizsai vasúttól nyugatra eső mélyebben fek
vő területe - a Kis-Balatonhoz tartozik. Itt a mocsárból 
kiemelkedő szigeteken helyezkednek el a régészeti lelő
helyek. A keleti, néhány méterrel magasabb területen 
a lelőhelyek többsége legalább részben szántott terület
részekre esik. Az erdők egészen kis kiterjedésűek, egyet
len jelenleg ismert lelóbely kisebb részét fedi csak erdő. 

Munkatársak: Szabó Zoltán, Kiss Csaba régésztech
nikusok. 

MARTON TIBOR - STIBRÁNYI MÁTÉ 

1 Li 9.  Füzesgyarmat, Kisharang 
(MRT 6 .  k. 5/Li9 l h . )  
( Békés megye) 0 
2003. november 26-án, 28-án és december 3-án megelő
ző feltárást végeztünk a Dágói kacsatelep gázvezetéké
nek építésénél. A vezeték érintette a Füzesgyarmat, 49. 
sz. lelóbelyet, ahol korábban bronzkori, vaskori és szar
mata leletek kerültek elő. A 30 cm széles árok kb. 150 
cm mély volt. A munka során semmilyen régészeti le
let, vagy objektum nem került elő. 

1 50.  Füzér, vár 
( Borsod-Abaúj-Zemlén megye) Kö, Kú 

MEDGYESI p ÁL 

Ebben az esztendó'ben négy különböző helyszínen folyt 
kutatás a vár területén. 

Teljes egészében megtisztítottuk az omladéktól a dé
li palotaszárny két keleti elemét. A 17. századi írott for
rásokban Rimay-boltnak, Rimay-háznak nevezett legke
letibb, nem alápincézett helyiségró1 kiderült, hogy egy 
szabálytalan, 5x6 m-es négyszögű alaprajzú, egykor don
gaboltozatos, terrazzopadlós szoba. Bejárata a nyugati 
oldalon a vele szomszédos Ebédlőpalota feló1 nyílt. Kő
keretes ajtajának csak a küszöbe maradt meg. A helyi
ségnek egykor két ablaka volt, ezek közül az északit a 
17. század közepén befalazták, a másik, dél felé néző 
ablakból alig maradt meg valami. A szoba délkeleti sar
kában árnyékszék nyílott, ennek aknáját már korábban 
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kitisztítottuk. Most megtaláltuk az árnyékszék tagozat 
nélküli ajtókeretének két nagyobb töredékét. 

A helyiség 17. századi burkolatát két kutatóárokkal 
vágtuk át. A terrazzo alatt vastag, 15 .  századi feltöltési 
rétegek húzódnak. 

A 9x7 m-es trapéz alaprajzú ebédlőpalota felmenő 
falaiból szinte semmi sem maradt meg. Az egykor ge
rendafödémes, kifestett falú, színes mázas és mázatlan 
padlótéglákkal burkolt teremró1 az alatta húzódó pin
ceszakasz feltárásával szereztünk adatokat. A terem 
északnyugati sarkában állt - 1982-ben részben már meg
talált - mázatlan, szegfűdíszes cserépkályha maradék 
darabjai is napvilágra kerültek. A terem egykor dél felé 
nyílt gótikus keresztosztós ablakainak ülőpadtöredékei, 
illetve néhány osztódarab is a pincét betöltő omladék
ból került elő. 

A palota alatti pincét csak a 17. század végi, földes 
járószintig tisztítottuk meg. A pincébe csak a tőle nyu
gatra eső pinceszakaszon keresztül lehetett bejutni. A 
déli falat alkotó Árpád-kori várfalon csorbázatok figyel
hetők meg, melyek arra utalnak, hogy a pincének volt 
13 .  századi előzménye. A kérdés további kutatást igé
nyel. A pince keleti falában levő teherhárító ív alatti 
szemétrétegbó1 jelentősebb mennyiségű 16.  század vé
gi, 17. század eleji kályhacsempe került elő. 

Egy kutatóárkot húztunk az északi palotaszárny Ma
lom pince nevű egységében. A pince területén koráb
ban 13-15. századi tűzhelyeket találtunk. Egy 13-14. szá
zadi tűzhely maradványai ebben az árokban is előke
rültek, megerősítve azt a korábbi megfigyelésünket, hogy 
az északi palotaszárny és a gazdasági szárny 15 .  század 
végi felépülte előtt ezen a területen folyt a sütés-főzés. 

A várudvar felső, keleti részén jelentős nagyságú 
területet tisztítottunk meg a törmeléktó1. Az udvar szint
jét a középkorban a többé-kevésbé vízszintesre faragott 
sziklafelszín alkotta, melyet csak vékony pusztulási ré
teg borított. 

A várba vezető sziklalépcső alatti, a forrásokban Pár
kánynak nevezett alsóvárban egy 7x5 m-es, szabályta
lan négyszög alaprajzú kőépület (istálló?) kisebb rész
letét tártuk fel. E területről egyelőre csak kora újkori 
leletanyag került elő. 

1 5 1 .  Galambok, Hársas-erdő 
(Zala megye) Ő, Kk 

SIMON ZOLTÁN 

2003 őszén végeztünk terepbejárást az M7 autópálya 
Sormás-Nagykanizsa (215,5-206,2 kmsz.) közötti és 
Nagykanizsa-megyehatár (206,2-186, 7 kinsz.) közötti 
szakaszain. Ezeken a szakaszokon 1992-ben dr. Horváth 
László, 2001 őszén és 2002 tavaszán Fekete Csanád vég
zett terepbejárást. Mi 2003-ban már nemcsak a főpá
lyán, hanem az úgynevezett kapcsolódó utak által érin
tett területeken js elvégeztük a lelőhelyek lelderítését. 

A falu belterületétó1 DK-re, a Galamboki-vízfolyás 
és a Malom-patak összefolyása közelében, a Malom-pa-

tak nyugati partjára enyhén lejtő dombon (726. sz. lh.) 
a rossz megfigyelési körülmények ellenére kb. 150 m 
átmérőjű területen, elszórtan találtunk apró, kopott, kö
zelebbró1 meg nem határozható őskori, valamint késő 
középkori edénytöredékeket. 

KVASSAY JUDIT - HORVÁTH LÁSZLÓ - SZÁRAZ CSILLA -
FRANKOVICS TIBOR 

1 52 .  Galgagyörk, Csonkás-hegy 2 .  
( Pest megye) Pa , U 
2003.  március 23-án, április 26-án és május 17-én vé
geztünk terepbejárást a területen. 

Az 1. számú leletkoncentrációból, a magassági pont 
környékéró1 csak viszonylag kevesebb leletet gyűjtöt
tünk. A 2. sz. koncentráció a magassági ponttól kb. 100 
méterre véget ér, ez után már csak szórványosan talál
tunk leletanyagot. 

A nagyobb kiterjedésű 2. koncentrációban mintegy 
száz pattintékot és egy középső paleolitikus jellegű bi
faciális bázistöredéket találtunk. A plató tetején csak 
szórványosan találtunk néhány szilánkot és pattintékot, 
egyebek mellett egy feltehetően újkőkori obszidiánt. 
Ugyanitt egy üveges kvarcporfirból készült pengeszerű 
szilánkot is találtunk. 

A meredek lejtőn gyűjtött leletek feltehetően má
sodlagos helyzetben fekszenek. Említésre méltó egy 
felső paleotikus jellegű levélhegy, amely körül viszony
lag sok pattintékot gyűjtöttünk, illetve egy hidrokvar
citból készült bifaciális töredék, amely a korábbi lele
tektől északabbra, eddig üres területen került elő. A 
tábla szélén futó földúttól és a levélhegytől egyaránt 
kb. 30 m-re, a vadászles és a levélhegy előkerülési he
lye között félúton egy erősen dehibrált obszidiánesz
köz, a levélhegy és az említett bifaciális bázistöredék 
közötti területen egy frissen törött, kvarcporfírból ké
szült, bifaciális kaparó került elő. Ez utóbbi feltehe
tően másodlagos helyzetben, lecsúszva került elő, 
éppúgy, mint a földút mellett talált számos kvarcporfír
szilánk is. A pad vonalától 3-4, az úttól 40 méterre 
egy levél alakú kaparót találtunk. A bifaciális bázistö
redék, illetve a szántás szélén álló „táblás fa" vonalá
ban, a földút mellett egy üveges kvarcporfírból készült 
keresztélű kaparó került elő. 

A tábla szélén álló vadles előtti kisebb mélyedés
ben néhány szórványos pattintékot találtunk, a mélye
dés peremén néhány andezitszilánk került elő. 

Északabbra , a föld úttól 35-40 méterre, a plató pe
remén találtunk nagyobb mennyiségű leletet: ezen a he
lyen valószínűleg kiékelődött a kultúrréteg. Itt, a múlt
kori levélhegy és a most előkerült levél alakú kaparó 
vonala között két bifaciális eszköz töredéke került elő, a 
töredék és a keresztélű kaparó vonalában egy harma
dik bifaciálist és egy kvarcporfírszilánkot találtunk. A 
bejárások eredményekénu negállapítható, hogy a_fő le
lónely a törött fától a „táblás fa" (a keresztélű kaparó és 
a bifaciális töredékek) vonaláig tart, a lejtő peremén sű-
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rűsödő leletanyag valószínűleg eredeti helyzetben ke
rült elő. 

A korábbi tapasztalatokkal ellentétben a fő lelőhely
től délnyugatra szintén találtunk szórványosan lelete
ket. A vadles vonalától mintegy 30, a földúttól 20 mé
ternyire egy andezitbó1 készült „szakóca"-szerű eszközt, 
hidrokvarcit és andezit retusált szilánkot, illetve egy üve
ges kvarcporfírból és egy obszidiánból készült pattinté
kot gyűjtöttünk, a magasabban fekvő plató ÉNy-i részén 
pedig egy kvarcporfírszilánkot találtunk. A terület nagy 
részén azonban újkőkori a leletanyag (hüvelykköröm 
alakú vakaró, friss obszidián mikropenge stb.) . 

1 5 3 .  Göd, Bócsaújtelep 
(MRT 9. k .  1 /6 l h . )  
(Pest megye) Ró 

MARKÓ ANDRÁS 

A Bócsaújtelep mellett fekvő, kitűzési stádiumban 
megakadt késő római erődépítkezés régészeti kutatá
sa 2003-ban egy újabb torony teljes feltárására irányult. 
A felszín kiemelkedése és a kiszántott nagyszámú tör
melék alapján már korábban feltételezni lehetett egy 
újabb torony meglétét az erőd ÉK-i falszakasza men
tén, a 039/67, 039/68 hrsz. telkeken. Az első kutató
árokkal (26 sz.) ezt a tornyot jelző kiemelkedést met
szettük át, amelyben két helyen elő is kerültek a to
ronyfal külső síkjába rakott kősorok. Ezt követően a 
kutatóárok két oldalán 2-2 szelvényt (27-30 sz.) nyi
tottunk a torony teljes feltárása céljából, amelyek az 
alábbi eredményeket hozták. 

A II. sz. kerek alaprajzú torony építése - a 2001-
ben kutatott I. sz. toronyhoz hasonlóan - a rögzített alap
rajzi kitűzés stádiumában megakadt, és még az alapok 
kiásására sem került sor. A torony ÉK-i oldalán megta
láltuk az ÉK-i irányba kiinduló erődfal kövekkel és élükre 
állított falazótéglákkal kijelölt külső és belső falsíkját. 
Az erődfal toronyba való csatlakozási pontjánál a torony
fal vonalába rakott kősor - ellentétben az I. sz. toronynál 
tapasztaltakkal - megszakad. A torony másik, DNy-i ol
dalán már nem folytatódott az erődfal kijelölése, ugyanis 
nemcsak teljesen hiányoznak az erre utaló régészeti je
lenségek (két kiásott, 30 cm széles, párhuzamosan futó 
árok, bennük kő- és téglatöredékekkel) , hanem magá
nak a toronynak a kitűzését sem fejezték be, annak elle
nére sem, hogy a munkának kétszer is nekifutottak. Az 
I. sz. és a tó1e több mint 150 m-re fekvő II. sz. torony 
között tehát - a légi felvételen tapasztalható alaprajz
nak megfelelően - bizonyíthatóan nem történt meg még 
az erődfal vonalának a kijelölése sem. A 2003-ban kuta
tott II. sz. tornyot kétszer próbálták meg kitűzni, azon
ban egyik alkalommal sem sikerült azt befejezni. Elő
ször a torony teljes külső falsíkjának vonalában kiásták 
a 30 cm széles árkot, azonban .az árok kövekkel és tég
lákkal való kitöltése megakadt a körív felénél. Ezek után 
egy 10 cm széles és igen mély „árokkal" újra köröztek, s 
ezt a vonalat elkezdték szélesíteni, majd ebbe köveket 

pakolni. Egy negyed körívnél azonban ez a próbálkozás 
sem jutott tovább. Az ásatás alatt még két kutatóárok 
feltárására jutott idő, amelyekkel az erődfal vonalát si
került tisztáznunk a II. sz. toronytól ÉK- irányban. 

Az ásatás leletanyaga idén is a bélyeges téglákra kor
látozódott, amelyek - a korábbi évekhez hasonlóan -
vagy az OFARN csoportba sorolhatók vagy a legio X 
gemina magister jiglinariumait nevezik meg. 

1 S li .  Gödöl lő, Dózsa György út 
(MRT 1 3/3 k. 1 0/33  l h . )  
(Pest megye) Sza, Á 

MRÁV ZSOLT 

2003. július 7. és 15. között próbafeltárást végeztünk a 
Szil-háti-dűlóben, a Dózsa György út mellé tervezett áru
ház helyén. Az áruház a város ÉNy-i szélén, a Rákos
patak mellékpatakja melletti dombon épül, ahol koráb
ban a topográfiai terepbejáráskor szarmata és Árpád
kori települést jelző cserepek kerültek elő. 

A próbafeltáráson 4,5 ha nagyságú építési terüle
ten 18, ÉNy-DK-i irányú, 1 ,5  m, illetve 2 m széles, 100-
140 m hosszú gépi kutatóárkot ástunk. Ezekben a felső 
humuszos homokréteg eltávolítása után szarmata tele
pülés objektumai kerültek elő: túlnyomórészt gödrök, 
különböző szélességű árokrészletek, továbbá két ház és 
egy kemence foltja. A foltokból szürke, korongolt kerá
miát, valamint kézzel formált edények töredékeit bon
tottuk ki. 

Az objektumok jól körülhatárolhatóan egy kb. 1 ha 
nagyságú területen, a domb tetején és a domblejtő fel
ső részén koncentrálódnak. 

Az ősz folyamán megelőző feltárást végeztünk, 21 559 
m2 nagyságú területen összesen 141 objektumot tártunk 
fel. Túlnyomó többségük a szarmata településhez tar
tozó verem, illetve hulladékgödör, de vannak árokrész
letek, 5 épület, egy kemence és egy sír is. A 90-90/a 
gödör füstöló'ként működhetett: az egymástól 1 m tá
volságra fekvő gödröket 35 cm széles, föld alatti kürtő 
kötötte össze. 

Az épületek közül lakóház volt a 68. számú: föld
be mélyített, 3x3,50 m nagyságú, a négy sarkában osz
lophelyek, K-i sarkában kis kemence vagy kövekkel kör
berakott tűzhely helyezkedett el. A többi épületben 
tüzelőhely nem volt, ezek inkább gazdasági célt szol
gálhattak. 

A 43. számú, téglalap alakú, földbe ásott épület be
töltésében zsugorított helyzetű, Ny-K-i tájolású csont
váz feküdt; a lábánál két kézzel formált fazék volt. 

A szarmata leletanyagot szürke, jól iszapolt, koron
golt, valamint kézzel formált, rosszul kiégetett, durva 
kerámia alkotja, több gödörbó1 sigillata töredékek is elő
kerültek. Néhány kvád cserép színesíti a leletanyagot. 
Különleges lelet a 113.  gödörben talált, ólomból vagy 
ónból k�zült kis csüngő. 

Az 52. és a 71 .  számú árokban, valamint a 74. és a 
84. számú gödörben - a szarmata leleteken kívül - hul-
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lámvonal-, illetve párhuzamos vonalköteggel díszített 
cserepek voltak, amelyek a kora Árpád-korra keltezhe
tők. 

A leletek a váci Tragor Ignác Múzeumba kerültek. 

1 5 5 .  Gyá l ,  3 .  számú lelőhely 
( Pest megye) B, Á 

KővÁRI KLÁRA 

Az MO autópálya Pest megyei szakaszának építését 
megelőző régészeti feltárás során az M5 autópálya és az 
M0-4 főút csomópontja közti szakaszon, valamint a 4. 
sz. főút - Vecsést és Üllőt elkerülő - nyomvonalán dol
goztak 2003. március és november között a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága munkatársai. Geodéta Szánthó 
Dániel, térinformatikus Zoltán S. Péter vezetésével Prog
li Szabolcs és Tóth Károly. A teljes feltárás koordináto
ra: Tari Edit. 

A leló'hely az M5 autópálya gyáli leágazásánál elte
rülő dombot foglalja magába. 2003-ban az autópályától 
Ny-ra eső - mintegy 90 OOO m2-en elterülő - dombhát 
és domboldal kutatását végeztük el, melynek során fel
színre került a 2002-ben az út mindkét oldalán feltárt 
település D-i, DNy-i széle. 

Az idei munkálatok során napvilágot látott - az 
összesen 55 régészeti objektum között - 5 Árpád-kori 
földbe mélyített lakóház, melyek közül egy a dombhát 
legmagasabb részén, 4 pedig attól mintegy 400 m távol
ságban helyezkedett el. A házakon kívül a domb nyuga
ti lankáján számos árkot találtunk, melyek többsége - a 
néhány Árpád- és bronzkori kivételével - leletek hiá
nyában nem volt keltezhető. A házak közelében több 
szeméttároló gödröt is feltártunk. 

A leló'hely objektumainak leletanyaga (bekarcolt csi
gavonalas, hullámvonalas, hullámvonal-köteges, beszur
kált, körömbenyomkodásos, rádlis díszítésű, szürke fa
zekak, fehér kerámia, cserépbogrács, palack, „bécsi fa
zék" stb.) arra utal, hogy az egykori falu a 11-14. század 
között volt lakott. Árpád-kori leletkörnyezetben talál
tuk a korszakban egyedülálló, egész külső felületén zöld 
mázzal és rátett „sodort" mintával díszített korsót, mely
nek a lelőhely két, egymástól távol eső részén kerültek 
elő a darabjai. 

1 56 .  Gyá l ,  7. számú lelőhely 
( Pest megye) B, Sza , Kö, Kú, ú 

SZABÓ LEVENTE 

A leló11elyen 2003 nyarán 121 őskori, szarmata és kora 
középkori telepjelenséget tártunk fel .  A homokos terü
let sík jellegét kisméretű, lepusztult, de még ma is érzé
kelhető kiemelkedések törik meg, melyek körül a mé
lyebben fekvő részeken vízzáró rétegek alakultak ki. 

Ehhez a sajátos geológiai környezethez alkalmaz
kodva alakította ki itL élőhelyét a középső bronzkori né
pesség egy csoportja .  Településük ÉNy-i, DNy-i, ÉK-i 
vége ismert, a DK-i része a felszíni leletek alapján, a 

nyomvonalon kívül mintegy 100 méteren keresztül 
folytatódik. A korszakba sorolható objektumok kivé
tel nélkül gödrök, melyek területileg két nagyobb cso
portban tömörülnek. A köztük lévő üres rész a terület 
legmagasabb pontja, ahol a felszíni gyűjtés során a leg
sűrűbben fordultak elő cserepek. A látszólagos ellent
mondást a homokhát erőteljes eróziójával magyaráz
hatjuk, melynek során elpusztult a település feltéte
lezhető központja. A gödrök alakja kerek, általában 
egyenes falúak, aljuk íves profilú, mélységük az emlí
tett kiemelkedéstől távolodva nő. A kerámiaanyag sze
gényes, egy félig megmaradt fülesbögrén, s néhány 
mészbetétes töredéken kívül érdekességgel nem szol
gált. A korszak fémmlívességének néhány díszítetlen 
bronzlemeztöredék, illetve egy félbetört fújtatócső-vég 
állít emléket. A lelőhelyet a leletanyag alapján a 
koszideri korszak elé soroljuk. 

A szarmata kort három gödör képviselte. 
A középkorban egy 2,5x2,5 m alapterületű ház épült 

a területen, melynek mind a négy fala mentén, annak 
közepe táján egy-egy cölöplyuk helyezkedett el. A ház 
belsejében további cölöplyukak és egy munkagödör ke
rült elő. 

A területen még számos kora újkori árok és 2 bi
zonytalan korú kút látott napvilágot. A lelőhelyet két
ség kívül az őskori település teszi érdekessé, s bár en
nek anyaga szegényes, a telep nagy része pedig elpusz
tult, a földrajzi környezethez való viszonyulása alapján 
településszerkezeti szempontból figyelemreméltó ered
ménnyel szolgált. 

Munkatársak: Szanyi Brigitta régész, Szászvári Lin
da, Szöllősi Géza régésztechnikusok. 

7 A számú lelónely 
Elvégeztük a jelentős mértékben már elpusztult lelő
hely szondázását. A szondaárkok által közrezárt terület 
20 500 m2• Összesen 12 régészeti objektumot találtunk, 
ezeken a helyeken kisebb felületeket lehumuszoltunk. 
A nem túl nagyméretű leló'helyen fó1eg árkokat (négy
szögletesek) és néhány kutat találtunk újkori leletanyag
gal. 

SZABÓ LEVENTE - PÉTERVÁRY TAMÁS 

1 5 7. Gyá l ,  8. számú lelőhely 
( Pest megye) Kö 
A lelónelyen 2003. augusztus vége és november eleje kö
zött egy középkori település feltárásába kezdtünk. Az ed
dig megkutatott objektumok többsége (63) gödör. Ezek 
alakja változatos, nagy részük azonban kerek, sekély. Az 
eddig eló"került kerek kutak függó1eges falúak voltak, nagy
jából 0,5 m mélységben lekerekített téglalap alakúra szű
külve mélyültek tovább. Területi elhelyezkedésük is fi
gyelemre méltó, egymástól nagyjából 5 m távolságban, 
egy egyenes vonal mentén helyezkedtek el. 

A település házait kis, 2-4-es csoportokba rende
ződve találtuk. Az uralkodó széljárásnak megfelelő ÉNy-
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DK-i tájolásuk megfelel az árkok által határolt területek 
térbeli elhelyezkedésének is. Idáig egyetlen ház feltárá
sára került sor. Ez egy 3,5x4,5 m alapterületű, lekerekí
tett sarkú, kissé trapezoid alakú épület. Bejárata a ház 
déli, szélmentes sarkánál található. Ezzel szemben, a ház 
keleti sarkában találtuk a kemencét, melynek fala 
mintegy 30 cm magasságban állt. A fal ívébó1 arra kö
vetkeztethetünk, hogy a kemence eredetileg sem lehe
tett fél méternél magasabb. A szemközti, nyugatra fek
vő sarokban találtuk meg a ház munkagödrét. Ennek 
mélyebbre ásott fele kitapasztott volt, a tapasztás pedig 
néhány helyen átégett. A gödör magasabb felében há
rom kisméretű, hegyesen végződő, egymástól egyenlő 
távolságban fekvő (20 cm) lyuk jelentkezett. A ház rö
videbb oldalának szélein rendre megtaláltuk a szelemen
tartó cölöpök számára ásott lyukakat, s a hosszabbik ol
dalak belső szomszédságában további két-két cölöplyuk
ra bukkantunk. A ház falai mentén végig megfigyelhet
tük az agyagos földbó1 döngölt bélést. Az épület elha
gyásakor a cölöpöket eltávolították, melynek során a 
kiékelésükre használt kövek a cölöplyukak belsejébe es
tek. A település kerámiaanyagában fó1eg a vízszintesen 
körbefutó rovátkolású, szemcsés anyagú edények domi
náltak, azonban néhány árokban - és az említett ház
ban is - találtunk szürkés-barnás színű, tapintásra fel
tűnően sima, mázas töredékeket. Mindez alapján lelő
helyünket a 14. századra keltezzük. 

A lelóbelyen a lehumuszolt terület mintegy harma
dát sikerült idén feltárni. A település nyomvonalba eső 
részének teljes feltárására a következő évadban kerül 
sor. 

Munkatársak: Szanyi Brigitta régész, Szászvári Lin
da, Szó1lősi Géza régésztechnikusok. 

1 5 8 .  Gyál ,  9. számú lelőhely 
( Pest megye) B,  Szk, Á 

PÉTERVÁRY TAMÁS 

A lelóbely a Gyáli csatorna és egy telepített nyárfaerdő 
között fekszik. 2003. július 3-án elkezdtük a gépi humu
szolást a kitűzött nyomvonalszakaszon. A teljes rendel
kezésre álló terület, azaz a lelóbelyszakasz 90 százalék
ban fedett régészeti jelenségekkel. A gépi humuszolás 
során közel 40 ház, árokrendszerek, gödrök, kutak, 
kemencék foltja került elő. A terület ÉK-i végén a nyár
faerdőnél több kút és feltehetően „karámárkok" kerül
tek elő, melyek lekerekített sarkú, téglalap alakú terüle
tet kerítettek, valamint pár gödör. A terület középső sza
kaszán sűrűsödnek a házak, melyek sorokat alkottak. A 
területen különféle irányba futó és egymást keresztező 
árkok mindenütt megtalálhatók. Ezek közül kiemelen
dők a nagyobb négyszög alakú területeket lekerító'k. Pon
tos funkciójuk idáig kérdéses, feltehetően telekhatáro
kat jelöltek ily módon. 2003. november elejéig 383 ob
jektumot tártunk fel, köztük 192 gödröt, 2-9 házat, 10 
kutat, 139 árkot, 1 gödröt zsugorított temetkezéssel (szkí
ta?) , 6 cölöplyukat, 5 kemencét, 2 tűzhelyet. 

A lelőhely ÉK-i felében koncentrálódnak a szkíta, 
illetve feltehetően bronzkori objektumok. DNy-on pe
dig eddig csak Árpád-kori objektumok kerültek elő. A 
legtöbb objektumból azonban (fó1eg az árkokból) jel
legtelen, kézzel formált kerámia került elő. Ezek kor
meghatározása kérdéses. A leló11ely tovább terjed a Gyáli 
csatorna túloldalán, valamint a nyárfaerdő alatt is fel
tehetően. A feltárást a következő évben folytatjuk. 

Munkatársak: Antoni Judit régész, Balogh András 
régészhallgató (JPTE) , Kaptár Ildikó, Nyikus Krisztián 
régésztechnikusok. 

1 59.  Gyál ,  1 3 .  számú lelőhely 
( Pest megye) Kö 

NAGY ANDREA 

A lelőhelyen 2003. július 28. és szeptember 9. között 
folytattunk régészeti feltárást. A terület a környezeté
hez képest kissé mélyebben fekszik. Az altalaj agyagos 
homok. Az ásatás során 15, fó'ként a középkorba tarto
zó gödör, 3 szintén középkori épület, illetve számos árok 
(középkor, újkor) látott napvilágot. 

Az egyik árok egy 30x22 méteres lekerekített tégla
lap alakú részt határolt, s tájolását tekintve a többi árok 
is alkalmazkodott ehhez a rendszerhez. A gödrök seké
lyek voltak, alakjuk kerek, vagy ovális, betöltésük feke
te, kormos. Az épületekhez közeli gödrökben vastárgyak 
(kések, szögek) kerültek elő. 

Az épületek közül az egyik 3,2x2,8 m nagyságú, le
kerekített téglalap alakú, közepén egy ovális gödörrel. Va
lószínűleg gazdasági céllal épült. A másik két épület la
kóház, egyikük egy beltéri, másikuk egy bel- és egy kül
téri, a házból fűthető kemencével volt fölszerelve. Ez utób
bi tüzelőfelszínét állatcsontokkal rakták ki. Mindkettő ese
tében a beltéri kemencével szemközti oldalon megtalál
tuk a korszak házaira jellemző munkagödröt is. Az épü
letek betöltésébó1 vastárgyak, fó1eg kések kerültek elő. 

Munkatársak: Szanyi Brigitta régész, Szászvári Lin
da, Szöllősi Géza régésztechnikusok. 

1 60 .  Gyál ,  1 Li .  számú le lőhely 
(Pest megye) Kö 

PÉTERV ÁRY TAMÁS 

2003. augusztus 11. és október 1. között egy középkori te
lepülés gazdasági részének a nyomvonalba eső részén vé
geztünk feltárást. Összesen 17 objektumot tártunk fel. A 
leló'helyen három kb. 30x20 m kiterjedésű, lekerekített tég
lalap alakú te1iilethatároló árkot, s további, a lekerekített 
részek rendszeréhez alkahnazkodó árkokat (tizenhármat), 
illetve 4 gödröt tártunk fel. Az árkok valószínűleg állattar
tás céljából készültek, betöltésükben rendkívül sok szar
vasmarha, illetve kiskérődző csontja került elő. 

A területet a 8-as számú lelóbelyen feltárt közép
kori települé-s-objektumaitól csak egy 30-35 méteres 
üres sáv választja el. A két településrész minden bi
zonnyal szerves egységet alkot. 
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Munkatársak: Szanyi Brigitta régész, Szászvári Lin
da, Szöllősi Géza régésztechnikusok. 

1 6 1 .  Gyá l ,  2Li .  számú lelőhely 
( Pest megye) Sza 

PÉTERVÁRY TAMÁS 

2003. július 9 .  és szeptember 19. között végeztünk régé
szeti kutatást a területen. Munkánkat megnehezítette, 
hogy a kutatóárkok számára a lelónelyen található tele
pített erdó'ben, 10 méter széles sávokban fákat kellett 
irtanunk. A kutatóárkokban egy nagyméretű, kerek, 
szarmata kori gödröt, egy szintén szarmata korszakba 
tartozó árkot, egy leletanyag nélküli tüzelő gödröt és szá
mos bizonytalan korú árkot sikerült feltárnunk. A lelő
helyen további régészeti kutatásokra a nyomvonalba eső 
erdőrész teljes kiirtása után nyílik lehetőség. 

Munkatársak: Szanyi Brigitta régész, Szászvári Lin
da, Szöllősi Géza régésztechnikusok. 

1 62 .  Gyál , I l l .  homokbánya 
( Pest megye) Á 

PÉTERVÁRY TAMÁS 

A telek a város határának D-i részén, az M5 autópályá
tól kb. 150-500 m-re ÉK-re helyezkedik el a 078/8-13 
hrsz. parcellákon. Területe szántó a 19 .  század vége óta. 

A 2003. szeptember 20-án végzett helyszíni szemle 
során megvizsgáltuk a bányatelek területét. Talaja ke
véssé humuszos homok, Ny-K és ÉNy-DK irányú ma
gaslatokkal tagolt felszínét tavalyi vetemény maradvá
nyai és magas, részben kiszáradt gyom borítja, a talaj
felszín részletei csak a kiemelkedések tetején láthatók. 

A bányatelek K-i határvonalánál emelkedő, Ny-DK 
irányú domboldalt a sűrű növényzet miatt nem vizsgál
hattuk meg. 

A bányatelek É-i harmadánál levő, Ny-K irányú 
dombháton egyetlen Árpád-kori edénytöredéket talál
tunk, közelében néhány újkori edénytöredékkel. Nem 
lehet eldönteni, hogy a lelet másodlagos helyzetű-e, vagy 
régészeti leló11elyet j elez. 

A bányatelek D-i részén levő, ÉNy-DK irányú, ki
sebb kiemelkedéseken helyenként látszó felszínen ré
gészeti leletet nem találtunk. 

A bányatelek É-i részétó1 NyÉNy-ra régészeti lelő
helyek (Gyál 10., 11 . ,  12.) vannak, de régészeti érintett
ségét a helyszíni szemlével nem lehetett meghatározni. 

1 6 3 .  Gyomaendrőd, belterü let 
( Békés megye) 0 

DINNYÉS IsTv ÁN 

A város belterületén 2003-ban a korábbiakhoz hason
lóan folytatódtak a szennyvízvezeték építési munkái és 

__ az ahhoz Jrnpcsolódó_régészeti ielügyelet. _Az éy során a 
következő munkaterületeken építették meg a szenny
vízhálózatot. Az endrődi városrészen: a Fő úttól délre 

eső területeken; a gyomai városrészen: a Hősök útjától 
keletre eső területeken, valamint az előző évek építke
zéseibó1 kimaradt részeken. 2003 végére a teljes szenny
vízhálózat elkészült. 

A 2003. évi munkák során a felsorolt, földmunkák
kal érintett területen az árkok és aknák helyén régésze
ti lelet nem került napvilágra, régészeti jelenségekre uta
ló nyomokat nem tapasztaltunk. 

1 6 Li .  Gyönk, Szabaton 
(Tolna megye) Á 

LISKA ANDRÁS 

A Donát-patak D-i partján emelkedő É-D-i irányú dom
bok egyikén a 2003. február 28-i légi fotózásnál a hó
ban földvár nyomai mutatkoztak. 

2003. április 8-án a lelőhelyet sűrű bozótban a GPS 
segítségével találtam meg. A hosszú, keskeny gerincet 
D feló1 bemélyedő nyereg választja el a domb folytatá
sától. É, Ny és K felől változó szélességű terasz figyelhe
tő meg. A domb teteje és oldala is bozótos, de elég sok a 
disznótúrás. Ennek ellenére leletet nem találtam. 

A lelőhely - szerkezete, nagysága alapján - minden 
bizonnyal Árpád-kori földvár lehetett. 

MIKLÓS ZSUZSA 

1 6 5 .  Győr, Árpád utca 93 .  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró ,  Á ,  Kk, Kú 
Építkezést megelőző próbafeltárást végeztünk 2003. má
jus 27. és július 4. között. Három kutatóárokkal vágtuk 
át a telket, feltártunk 141 m2 területet. 

A vízjárta, üledékes, iszapos altalajon (utolsó fázi
sát néhány vízhordta római kori cserép keltezi a római 
korra, illetve utána) a 13-14. században kültelki hasz
nosítású „őshumusz" keletkezett, amelyet árokrendszer 
osztott telkekre. Az egyes telkeken szórványos telep
nyomokat figyeltünk meg: egy kemence, 3 kútszerű 
(víznyerő) gödör, 10 sekély, többnyire formátlan gö
dör j ellemzi (utóbbiak egy részéró1 még az sem biztos, 
hogy emberi munka eredménye) . Jelentkezési szint
jük a mai felszín alatt 200-240 cm között van. Még 
ugyanebben a korban újra elvizesedett a terület, a cso
portokban elhelyezkedő, de felmenő építményhez nem 
tartozó cölöphelyek alapján következtetünk erre, ame
lyek minden megfigyelhető esetben szuperpozícióban 
voltak az egyéb településobjektumokhoz képest. A kor
szak végén, a 14-15.  században az egész területet fel
töltötték, a töltés helyenként 80 cm vastag (ebből szár
mazik a leletanyag legnagyobb része) . A kora újkorra 
egyetlen, csak a metszetben észlelhető beásás volt kel
tezhető. A terület sokáig érintetlen maradt, majd a 19 .  
század második felében a környék meginduló nagy 
építkezései során újabb j elentős tereprendezés (feltöl
tés) törtéut. A leletauyag zömét nagyszámú 13-14. szá
zadi (kisebb mértékben késó'bbi) edénytöredék és fel
darabolt állatcsontok alkotják, említésre érdemes egy 
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kiegészíthető cserépbogrács, két sarkantyú, egy vas
kulcs. 

1 66 .  Győr, Bástya utca 33 .  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Kk 

SZŐNYI ESZTER 

Győr belvárosában, a 6779 hrsz. telken, régészetileg vé
dett területen építkezést megelőző feltárást folytattunk. 
2002. december 12-13-án statikai szondákat figyeltünk 
meg, a kemény tél miatt az ásatás maga 2003-ra ma
radt. 2003. január 23-án a beruházó bejelentés nélkül 
tereprendezést, majd január 28-án megállapodásunk el
lenére, újabb szintsüllyesztést végeztetett, ezért január 
29. és február 1. között megkezdtük a feltárást. Újabb 
fagyszünetet követően február 27-től március 21-ig fo
lyamatosan dolgoztunk, miközben március 18-án jelen
létünket kijátszva földmunkagéppel jelentős rongálást 
vittek végbe a beruházó utasítására, tiltakozásunk elle
nére. 

A feltárás során a korai római kori és a 15-16. szá
zadi településró1 szereztünk lényeges új információkat 
(a köztes korszakokat, amennyiben voltak, a rongálás 
során megsemmisítették) . A rétegsort újkori építkezé
sek maradványai zárták. 

Meglepetést okozott az igen korai római kori lelet
anyag (1 .  század első fele: sigillaták, amfora-, mécses- és 
importedény-töredékek, házikerámia) . 

A későközépkori-kora újkori településmaradványok 
ráhúzódnak a Duna partjának lejtőjére. Terminus post 
quemként a legalsó településrétegbó1 származó Zsig
mond-kori kályhaszemek, terminus ante quemként a 
16. századi erődépítkezés sánca tekinthető, amely a fel
tárt részletek felett helyezkedett el. Az alig 150 éves kor
szakot 6 egymást fedő vagy egymást metsző periódusra 
sikerült bontanunk (1. :  sövényfonatos-paticsos építmény 
és pusztulási rétege, 2 . :  nagy cölöpös építmény és felső 
paticsréteg, 3 . :  vályogtéglafal, sarkán cölöppel és pusz
tulási rétege, 4 . :  fával bélelt gödör: cserzőkád?, 5 . :  kút, 
függőleges, csapolt deszkabéléssel, 6 . :  nagy beásás, 
amelynek D-i fala egyenes, igen gazdag leletanyaggal, 
többek között reneszánsz étkészlet aranyszálakkal dí
szített kése és levél alakú arany záróveretes egyágú „vil
lája") . 

A feltáráson részt vett Tomka Péter régész, Losonczi 
Máté régésztechnikus és Ritly Jenő gylíjteménykezelő. 

1 6  7. Győr, Radó-sziget 
(Győr-Moson-Sopron megye) 1, Kú 

SZŐNYI ESZTER 

A 2003. június 25-26-án, augusztus 1 -jén és 22-én vég
zett terepbejárás a győri Rába és Mosoni-Duna szakasz 
felderítésének első fázisa volt. A kutatás során átvizs
gáltuk a Rába Radó-szigeti két ágát, valamint a sziget
csúcs és a torkolat közötti folyószakaszt, továbbá a Mo
soni-Duna medrét a Rába torkolattól a Széchenyi-hídig. 

A búvárok a fenéken úszva derítették fel a medret, a 
jelenségeket bójákkal jelölték meg. Az alábbi lelónelye
ket találtuk: 

1. Víziszínpaddal szemben: kora újkori (1560-70 kö
rüli csatos bélyeglí téglák) téglafal, erődítés. 

2. Radó-sziget, K-i ág, kettős híd alatt: hídmarad
vány, ismeretlen kor. 

3. Várfarok, Rába-meder: planírozás, feltöltés, kora 
újkor (17. század) . 

4. Radó-sziget, alsó szigetcsúcs, Rába-meder: fal, erő
dítés, kora újkor (17. század). 

5. Radó-sziget, Ny-i ág, híd alatt: fahídmaradvány, 
ismeretlen kor. 

6. Radó-sziget, Ny-i ág, híd alatt 2. : bizonytalan jel
leglí lelónely (hajó?), 18. század. 

7. Radó-sziget, Ny-i ág, híd alatt 3.: bizonytalan jel
leglí lelónely (fakonstrukció ) ,  ismeretlen kor. 

8. Radó-sziget, Ny-i ág, híd felett: erődítésfal, 1661-
1669 (Montecuccoli bélyeges téglái). 

9 .  Mosoni-Duna-meder, Kossuth-híd felett, szór
vány, 18. század eleje .  

10. Mosoni-Duna-meder, Kossuth-híd alatt, ismeret
len jelleglí fakonstrukció (hajó?). 

11.  Mosoni-Duna-part, a kövezésben, az Új kapu ut
ca vonalában, hajó, újkor. 

A leló11elyeket a kotrások jelentős mértékben boly
gatták és pusztították. Tudományos szempontból a leg
jelentősebbnek a Radó-sziget, Ny-i ág, híd alatt 2. lelő
hely ígérkezik, mivel a csapolt gerendák és a faszegek 
az iparosítás előtti hajóépítészet jegyeit mutatják. Le
het, hogy híd maradványa, de nem zárható ki egy hajó
roncs sem. 

A néhány 100 m-es szakaszon slírlín egymás után 
következő lelőhelyek arra utalnak, hogy a folyópartot, 
illetve magát a medret intenzíven használták a régé
szeti korokban. Mindez felhívja a figyelmet a vízparti 
lelőhelyek előtti mederszakaszok kutatásának fontos
ságára. 

1 68 .  Győrvár határa 
(Vas megye) Ő, Kk, Kú 

Tórn JÁNos ATTILA 

A település rendezési tervében belterülethez csatolás
ra kijelölt területek régészeti terep bejárását végeztük el 
2003. március 31-én. A munkát nehezítette, hogy az 
érintett terület nadrágszíj-parcellákból áll, melyek egy 
része járhatatlan (növényzettel fedett), többi része fris
sen boronált, nem ülepedett mélyszántás volt, s ez a 
tény lehetetlenné tette a leló11elyek széleinek pontos 
meghatározását. A be nem járt területek potenciális le
lónelyek. 

Béleavár: A falu É-i részének nyugati területén fris
sen boronált szántásban, rossz látási viszonyok közepette 
egy őskori, félig átfúrt (valószínűleg orsókarikának 
szánt) edényalj-töredéket találtunk és 19. századi kerá
miákat figyeltünk meg. A rossz látási viszonyok és a te-
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rület ígéretes domborzati viszonyai miatt indokoltnak 
láttam a leló11ely szórványként való felvételét. 

Nyugati telek: A falu határának Ny-i részén, frissen 
boronált, nem ülepedett szántásban, illetve vetett, ve
getációval fedett nadrágszíj-parcellákon szórványos ős
kori, késő középkori és kora újkori leletanyagot gyűjtöt
tünk. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Hódi Attila és 
Vámos Gábor régésztechnikusok. 

1 6 9.  Gyu la ,  36 .  számú lelőhely 
( Békés megye) 0 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

A Gyula Farkashalmi Vízmű transzformátor körzet vil
lamoshálózat rekonstrukciója keretében villanyoszlopo
kat állítottak, amelyek alapgödreinek kiásása a Gyula 
36 .  és 582. sz. lelónelyeket is érintette. A topográfiai 
terepbejárások által ismertté vált lelónelyek területén 
zajlott földmunkáknál elláttam a szükséges régészeti 
felügyeletet. 

A földmunkák 2003.  november 19-én és 20-án tör
téntek. A villanyoszlopok alapgödreit földfúróval, il
letve árokásó géppel ásták ki. A keret átmetszetű, kb. 
120-140 cm mélységű gödrök kiásásakor a kitermelt 
földet átvizsgáltuk, régészeti leleteket nem találtunk. 
A fúrt gödrök metszetfalai régészeti megfigyelésekre 
csak részben voltak alkalmasak: a fúrás közben a gö
dör falán nem képződött megfigyelhető, tiszta felület, 
a fúró kihúzásakor a gödör falát összeroncsolta a fúró. 
A kiásott gödrökben sem régészeti leleteket, sem pe
dig egyéb régészeti jelenségekre utaló nyomokat nem 
figyeltünk meg. 

LISKA ANDRÁS 

1 70 .  Gyula ,  73 . ,  5 1 1 „  5 12 .  számú le lőhelyek 
( Békés megye) 0 
A Gyula, Bicere és Siórét Gázépítési Társulás beruhá
zásban a 44. sz. főút melletti ingatlanok lakossági gázel
látását biztosító nagy-középnyomású gázelosztó veze
ték épült Gyulán Bicere és Siórét területén. A gázveze
ték nyomvonala kb. 150 m hosszan érintette a Gyula 
73 .  sz„ 100 m hosszan az 511. sz. és 50 m hosszan az 
512. sz. lelőhelyek területét. A topográfiai terepbejárá
sok által ismertté vált lelónelyek területén régészeti 
felügyeletet végeztünk 2003. október 15-től. A gázveze
ték árkának kiásása a régészeti lelónely területén kézi 
erővel történt. A gázvezeték nyomvonalát a lelónelyek 
érintett területének csaknem teljes hosszában egy már 
meglévő, a 44. sz. főúttal párhuzamos irányú, igen mély 
vízelvezető árok É-i partján jelölték ki. A kb. 100 cm 
mélységben kiásott árok bolygatatlan réteget nem érin
tett. A kiásott gázárak metszetfalait és alját átnézve sem 
régészeti leleteket, sem pedig egyéb régészeti jelensé
gekre utaló nyomokat nem figyeltünk meg. 

LISKA ANDRÁS 

1 7 1 .  Gyu la,  belterü let 
( Békés megye) V, Sza, Á 
Gyula város belterületén kábeltelevíziós és telefonhá
lózat kiépítésének fölmunkáit felügyeltük 2003 áprili
sától. Az új vezeték nyomvonala a legtöbb helyszínen a 
már meglévő telefon, illetve más közművezetékek nyom
vonalán került kijelölésre. Egyedül a vár épületébe ve
zető kábel számára jelöltek ki új nyomvonalat. Ezen a 
területen megelőző régészeti feltárást folytattunk. 

Régészeti korú leletek csupán egy helyen kerültek 
elő, a Kertes utca és a Móra Ferenc utca sarkán. Az asz
faltút felbontásakor vaskori, szarmata kori, és Árpád
kori edénytöredékeket találtunk, sajnos csak másodla
gos helyzetben, a korábbi közművezetétek számára 
kiásott árok betöltésében. A kb. 40 cm mélységben je
lentkező edénytöredékeket objektumokhoz nem tudtuk 
kötni, szórványleletként regisztráltuk. Vaskori és szar
mata kori régészeti leleteket a közeli Vasúti homokbá
nya leló11elyró1 ismerünk (Gyula 513. sz. lh. környéke) . 
A két területet a közöttük lévő 5-600 méteres távolság 
és a beépítettség miatt nem tarthatjuk azonos lelónely
nek. 

A további munkaterületeken semmilyen régészeti 
j elentőségű leletre, illetve objektumra nem bukkantunk. 

172 .  Gyula ,  külterü let 
( Békés megye) 0 

LISKA ANDRÁS 

A város külterületén, az eleki út és a kétegyházi út 
elágazásának közelében elhelyezkedő DÉMÁSZ telep 
vízellátását biztosító vízvezeték épült. A vízvezeték 
nyomvonala a DÉMÁSZ teleptől kiindulva a kétegy
házi út ÉNy-i oldalán haladt az eleki úti elágazáshoz, 
majd DK-i irányba fordulva csatlakozott az eleki úti 
vízrákötéshez. A vízvezeték nyomvonala három, a ko
rábbi topográfiai kutatásokból ismert régészeti lelő
helyet érintett, illetve közelített meg. A régészeti lelő
helyek területének veszélyeztetettsége miatt indokolt 
volt az érintett részeken a földmunkák ideje alatt a ré
gészeti felügyelet. 

A vízvezeték-építés földmunkái 2003. szeptember 
1. és 9. között tartottak. A vízvezeték árkát kb. 600 m 
hosszú nyomvonalon ásták ki. A kb. 100 cm mélység
ben kiásott árok metszetfalait és alját átnézve sem régé
szeti leleteket, sem pedig egyéb régészeti jelenségekre 
utaló nyomokat nem figyeltünk meg. 

1 7 3 .  Gyula ,  Paradicsomi lakópark 
( Békés megye) 0 

LISKA ANDRÁS 

A területen (hrsz.: 9109/8) 72 lakásos társasház épül. A 
társasházhoz pincegarázst is terveztek, amelynek a ki
vitelezése 2003.-szeptember 13-án kezdődött. A terem
garázs építésének földmunkáinál elláttam a szükséges 
régészeti felügyeletet. 
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A kanalas földmunkagép segítségével feltárt kb. 
1600 m2-es területen a felső 30 cm eltávolítása után nyert 
nyesett felületen régészeti objektumokra utaló foltokat, 
illetve régészeti leleteket nem találtunk. A már bolyga
tatlan sárga altalajt érintő építési fázis megfigyelése so
rán sem tudtunk régészeti leleteket, vagy objektumok
ra utaló foltokat, egyéb jelenségeket megfigyelni. 

1 71.j .  Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya 
( Hajdú-Bihar megye) U, Sza, Á 

LISKA ANDRÁS 

Az épülő M35-ös autópálya 16. sz. lelőhelyén 2003 jú
liusától novemberéig folytak a megelőző feltárások. A 
kutatott 4500 m2-nyi területen 373 objektumot bon
tottunk ki, melyekhez 547 stratigráfiai egységet ren
deltünk. 

A lelőhelyen három korszak különíthető el. A leg
korábbi az újk6kor, az alföldi vonaldíszes kerámia kul
túra korai fázisába sorolható. Ehhez a megtelepedéshez 
öt gödör tartozott, melyekbó1 rendkívül gazdag lelet
anyag - festett és karcolt edénytöredékek, csonteszkö
zök, kőeszközök, köztük obszidián is - látott napvilágot. 
Az objektumok a feltárási felület egészén, egymástól 
nagy távolságban, elszórtan jelentkeztek. 

A következő megtelepedés a Kr. u. 4-5. századra 
tehető. A szarmata objektumok metszéseiből, egymás
ra rétegződésébó1 három települési fázis különíthető el. 
Összesen 15 házat tártunk fel, melyek kivétel nélkül 
ÉNy-i tájolásúak, 3x3,5 m méretűek, téglalap alakúak, 
félig földbe mélyítettek. Négy ház nyugati sarkában szo
katlan módon a ház oldalába vájt, szögletes kemence is 
volt, melyek közül az egyik csodálatos épségben őrző
dött meg. Tüzelőnyílását a nyugati oldalon alakították 
ki, míg a felső részén lévő kerek lyukba helyezték a fő
zőedényt. Körülötte és tüzelőterében ép edények és 150 
hálónehezék(?) került napvilágra. A házak környékén 
méhkas alakú vermeket és nagyobb agyagkitermelő-göd
röket, valamint több füstölőgödröt is kibontottunk. A 
leló11elyen 11 kutat tártunk fel, melybó1 az egyikben 
megmaradt a faszerkezet is. A talajvízszint feletti részek 
elpusztultak, azonban ez alatt teljes épségükben megőr
ződtek a deszkák. A kút 3,5 m átmérőjű kerek gödrét 
4,2 m-ig ásták le, és ebbe a mélységbe helyezték bele a 
faszerkezetet. Két rövidebb és két hosszabb, külső olda
lán megmunkálatlan, 110-120 cm hosszú, 20-25 cm szé
les és 5-6 cm vastag deszkát csapoltak össze; és az így 
elkészített kereteket helyezték egymásra. E keretekből 
összesen hetet tudtunk a talajvízig lefelé haladva meg
menteni. A kút belső sarkait egy-egy vastagabb ágda
rabbal erősítették meg. A deszkaszerkezetet kívülről tő
zeges, szalmás anyaggal vették körül. A leló11elyen több 
árokszakaszt is feltártunk. A kutatott területen 3 rabolt 
sír is napvilágot látott. 

Az előzőeken túl egy Árpád-kori laza szerkezetű fa
lu néhány objektumát tisztáztuk a domb tetején. A há
zak viszonylag kis méretűek, 2-2,5x2,5-3 m nagyságúak 

voltak, kicsi, tapasztott kemencéjüket a sarokba, az épü
let falába vájták. A házak mellett egy nagyobb, két ke
mencével ellátott, műhelyként szolgáló épület is elhe
lyezkedett. 

Munkatársak: Kovács Katalin, Kecskés Anita, Tóth 
Gusztáv, Váczi Gábor régészhallgatók. 

RAczKY PÁL 

175 .  Hajdúböszörmény, Hármashalmi  iskola 
( Pelyhe-tanya) 
( Hajdú-Bihar megye) Sza, A, Á 
A feltárt területek Görbeházától keletre, a 35. sz. autóúttól 
délre eső dűlőút két oldalán helyezkednek el. A terepbejá
rás során meghatározott leló11elyek közül a nyugati a 
Hármashalmi iskola, a keleti a Pelyhe-tanya elnevezést kap
ta, az eló'bbi a 13., az utóbbi az 14. számú az épülő M35-ös 
autópálya nyomvonalán rögzített lelónelyek közt. A feltá
rások nyomán azonban nyilvánvalóvá vált, hogy valójá
ban egy és ugyanazon lelónely két részéró1 van szó. 

A mintegy 4 hektárt felölelő lelőhely 16 220 m2-ét 
tártuk fel 2003.  július 7. és október 30. között. Összesen 
650 objektumszámot és ezekhez rendelve 1100 strati
gráfiai számot osztottunk ki, a terület tehát régészeti 
szempontból intenzíven fedett. A jelenségek három nagy 
korszakba sorolhatók. 

A szarmata (római császárkor, Kr. u. 2-4. sz. ) ,  az 
avar (népvándorlás kor, 8. sz.) és a korai Árpád-korba 
(10-12. sz.) . Jellegük szerint megkülönböztethetünk te
lepüléseket (szarmata és Árpád-kor) és temetkezéseket 
(szarmata és avar kor) . 

Az egykor itt megtelepedett szarmata népesség fa
lujának összesen tizenöt épületét tártuk fel. Az épüle
tek hasonló szerkezetűek: kb. 20-50 cm-re a földbe mé
lyítettek, hossztengelyük K-Ny-i irányú, s ezek végében 
többnyire megtaláljuk a szelemengerendát tartó oszlo
pok helyét. Ezek mérete különböző, a legkisebb csupán 
2,5x3 m, a legnagyobb 6x4,1 m alapterületű. A nagyobb 
méretű épület a késő szarmata időszak, a Kr. u. 4. sz. 
jellegzetessége. A házak körül 1-2 m átmérőjű, méhkas 
alakú vermek sorakoztak. A mélyebben fekvő területe
ken összesen húsz szarmata kutat bontottunk ki, ame
lyek között akadtak kisebb, és sekélyebb, hosszúkás for
májú, kb. 2,5 m mély víznyeró11elyek, valamint nagy
méretű, 4 m átmérőjű belépőrésszel induló, majd töl
cséresen szűkülő kerek és négyzetes alaprajzú kutak is. 
Az épület közelében több helyen találtunk kerek és fél
kör alakú sekély árkokat is, amelyeket karámként értel
meztünk. A település méretéhez és intenzitásához ké
pest meglehetősen kis mennyiségű az eló'került kerá
miaanyag. A szarmata település jellegzetes kerámiatí
pusai közt felbukkannak terra sigillaták darabjai is. Jó
val ritkábbak a fémleletek (vaskések), az ékszerek (üveg
gyöngyök) , és a római üvegedények töredékei. A tele
pülésektó1 keletre- bukkantunk rá egy €szak-dcfö tájolású 
női sírra, amelyet sírmellékletei alapján a késő szarmata 
korszakba soroltunk. A temetkezést kb. 500 üveg-, kar-
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neol-, borostyán- és mészkőgyöngy kísérte, amelyek egy
kor részben az elhunyt nyakláncát és övét, de föként 
ruhájának alsó szegélyét díszítették. Csuklóján lemez
karperec volt, lábához kis edénykét helyeztek. 

Feltehetően a hasonló, nagyállattartó és földműve
lő életmódnak köszönhetően, az ugyanazon helyen meg
telepedett szarmata és kora Árpád-kori népesség tele
pülésképe és objektumtípusai között alig észlelhető lé
nyeges különbség. Lelónelyünkön hat Árpád-kori épü
letet tártunk fel. Ezek a szarmata építményekhez ha
sonlóan földbe mélyített, téglalap alaprajzú „veremla
kások", hossztengelyük mindig ÉK-DNy irányú. Négy 
ház padlóján sajátos szerkezeti elem nyomait figyeltük 
meg. A ház egyik hosszanti oldalához közelebb 2 „T" 
alakú cölöplyuk helyezkedett el, amely egy nagyobb 
ácsolt szerkezetre, talán féltetőre enged következtetni. 
Az Árpád-kori faluhoz szintén csatlakozott 5 kút. Több 
kutat cölöphelyek kerítettek, amelyek minden bizonnyal 
az egykori kútház nyomai. Az egyik Árpád-kori kútból 
napvilágra bukkant egy különleges lelet, egy kb. 2,5 m 
hosszú, 30 centiméterenként átfúrt és facsapokkal ellá
tott ívelt farúd, amely körül visszavarrott szegélyű bőr
foszlányok feküdtek. 

A 14. sz. leló11ely északi részén, a ma tanyaként mű
ködő iskolaépület kerítésének közvetlen szomszédságá
ban újabb sírok kerültek elő. Egy ÉNy-DK, a többi hét 
É-D tájolású volt. Ezúttal egy kis késő avar, 8. századi 
temető részletére bukkantunk, amelyhez észak, vagyis 
a tanyaudvar felé valószínűleg újabb sírok csatlakoznak. 
A férfi, női és gyermektemetkezések meglehetősen sze
gényesek. A férfiak mellett vascsatot, vaskést, kovát és 
tűzcsiholó vasat, a nők mellett orsógombot és 1 -1 gyön
gyöt találtunk. A több sírban is felbukkanó cserépedény, 
valamint állatcsontok az útravalónak szánt étel és ital 
szegényes maradványai. Az egyik női sírból jobb minő
ségű ötvösmunka is napvilágra került, egy aranylemez
bó1 készített, granulációval és üvegbetétes rekeszekkel 
díszített arany fülbevalópár. 

Mindkét település - a szarmata és az Árpád-kori -
keleti kiterjedését sikerült lehatárolni, hiszen az árokrend
szerektó1 zárt területen kívül az objektumok már csak kis 
számban, szórványosan jelentkeztek, de nyugati irányba 
a következő évben folytatni kell a feltárásokat. 

Munkatársak: Rácz Zsófia, Sebők Katalin régészek, 
és az ELTE Régészettudományi Intézet hallgatói. 

SzABÓ GÁBOR - RAczKY PÁL 

1 76 .  Hajdúnánás, Fekete-halom 
( Hajdú-Bi har megye) B,  Sza, H 
Az épülő M3-as autópálya 41. sz. lelőhelyén 2003 szep
tember-októberében 9600 m2 nagyságú területen foly
tattunk megelőző feltárást. A teljes felületen összesen 
79 objektumot bontottunk ki, melyekhez 181 stratigrá
fiai egységeuendeltünk. __ 

A lelónely a Fekete-halom nevű kurgán délkeleti 
lábánál húzódik, az egykori Csingilingi-ér partján, mely 

északkeleti irányból képez határt. Az elmúlt évszáza
dok során a táj képe nagyon megváltozott - néhány he
lyen közel 1,5 m vastag humuszréteg fedte az objektu
mokat és a homokos altalajt. Három korszak emlékanya
gát tudtuk elkülöníteni. 

Három lwra bronzkori sírt tártunk fel, az egyikben 
gazdag edénymellékletekkel temették el az elhunytat. 

A következő megtelepedés a szarmata időszakban 
történt. A terület délnyugati részén néhány élelemtá
roló- és agyagkitermelő-gödröt tártunk fel, valamint egy 
nagyméretű külső kemencét. 

A 9-10. századra keltezhető településen 8 ház ma
radványai láttak napvilágot. A házak kivétel nélkül négy
szögletes alaprajzúak, viszonylag kisméretűek (2-
2,5x2,5-3 m), ÉK-DNy-i tájolásúak voltak. Legtöbbjük 
ÉNy-i vagy ÉK-i sarkába kicsiny, patkó alakú kemencét 
vájtak. Falukba beépítve, vagy környékükön és a házak 
betöltésében gyakran találtunk feketére kormozódott/ 
égett őrlőkőtöredékeket. A házak egy csoportban, a fel
tárási terület délkeleti szélén helyezkedtek el. A kis fa
lut nyugatról és északról többször megújított, meglehe
tősen szabálytalan alakúra ásott árok övezte, északi ré
szén cölöpökkel megerősített kapubejárattal. A házak 
csoportjától távolabb négy nagyméretű, úgynevezett 
külső kemencét bontottunk ki. A lelónely északnyugati 
szélén két kutat sikerült tisztáznunk. Az egyikbó1 a kút 
faszerkezetének elemeit tudtuk kiemelni. A 120-140 cm 
átmérőjű kút aknáját szokatlan módon függó1egesen 
felállított 30-40 cm széles, ívesen összeállított 150 cm 
hosszú deszkákkal bélelték ki. 

A lelónelynek autópálya nyomvonalába eső szaka
sza az ásatások nyomán teljesen feltártnak tekinthető. 

Munkatársak: Raczky Pál, Nagy Emese Gyöngyvér, 
Sebó'k Katalin régészek, és az ELTE Régészettudomá
nyi Intézet hallgatói. 

1 7 7. Hajdúnánás,  Fű-rét legelő 
(Hajdú-Bihar megye) Sza, Á 

ANDERS ALEXANDRA 

Az épülő M3-as autópálya 38.  sz. lelőhelyén 2003 júliu
sában és szeptember-októberében 5000 m2 nagyságú 
területen folytak a megelőző feltárások. A felületen 
összesen 36 objektum került elő, melyekhez 57 stratigrá
fiai egységet rendeltünk. 

A lelónely egy korábbi kisebb ártéri szigeten talál
ható, mely ma egy öntözőcsatornákkal (K-III, K-III/2) 
sűrűn szabdalt, belvizes legelőn helyezkedi el. A rend
kívül magas talajvízszint miatt nem minden esetben volt 
lehetséges az objektumokat teljes mélységükig kibon
tani. Két korszak leletanyagát különítettük el. 

A szarmata objektumok a feltárási terület déli felé
re koncentrálódtak. A három, félig földbe mélyített ház 
alapgödre 3x4 m nagyságú, téglalap alakú, közepükön 
a_ szerkezetet tartó_cölöpök helyeivel. --1\. liázak_mellett 
méhkas alakú élelemtároló-vermek és egy kút helyez
kedett el. 
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Az Árpád-kori településbó1 két, egymásba ásott há
zat a hozzá tartozó kemencékkel, és élelemtároló göd
röket bontottunk ki. A feltárási terület nyugati részén 
két bizonytalan korú sír került napvilágra. 

A lelónely feltárását befejeztük, mivel keleti irány
ban a csatorna (K3) miatt nem volt tovább bővíthető a 
felület, míg nyugat feló1 megtaláltuk a települések szé
leit. 

Munkatársak: Anders Alexandra, Nagy Emese 
Gyöngyvér, Sebó'k Katalin régészek, és az ELTE Régé
szettudományi Intézet hallgatói. 

1 78 .  Hajdún ánás, Rét (Török-tanya) 
( Hajdú-Bihar megye) Sza , Kk 

SZABÓ GÁBOR 

Hajdúnánás északi határában az épülő M3-as autópálya 
37. sz. lelónelyén 2003 júliusában és augusztusában 15 OOO 
m2 nagyságú területen folytak a megelőző feltárások. A 
teljes felületen összesen 213 objektumot bontottunk ki, 
melyekhez 302 stratigráfiai egységet rendeltünk. A lelő
helyen két korszak emlékanyaga különíthető el. 

A feltárási terület északi harmadánál egy megköze
lító1eg É-D-i irányú, V-átmetszetű árok fut, melytó1 délre 
találhatók a szarmata korszakhoz sorolható objektumok 
(gödrök, kisebb árkok, földbe mélyített ház, árokkal kö
rülvett karámszerű területek). Az ároktól északra fel
tártunk egy É-D-i tájolású, mély, rabolt szarmata sírt. 
Az ároktól délre helyezkedett el az egykori település köz
pontja - itt három ház alapjai kerültek elő. A 20-50 cm
re a földbe mélyedő, ÉK-DNy-i tájolású épületek kö
zépső tengelyvonalában kisebb-nagyobb cölöplyukakat 
bontottunk ki. A házakban kemence nem volt, de az 
egyik ÉNy-i sarkában egy füstölőgödör alig átégett kür
tőjét és munkagödrét tártuk fel. Az épületeket méhkas 
alakú gödrök vették körül. A kis településen három kút 
került napvilágra, az egyik alján egy ép, korongolt, szürke 
színű edény feküdt. 

Az árkon belüli részen egyetlen temetkezést tisz
táztunk. Az É-D-i tájolású sírgödörben egy fiatal nő rossz 
megtartású váza feküdt. Ruháját bronzfibula fogta össze, 
derekán széles textilövet viselt, melynek lelógó részét 
közel 30 nagyméretű színes üveggyöngy díszítette. Szok
nyájának vagy nadrágjának szárára több, mint 700 kü
lönböző színű és fajtájú üveg- és borostyángyöngyöt 
varrtak fel. 

A feltárási terület déli részén már csak néhány szór
ványos gödröt és kutat bontottunk ki, azaz a település 
északi és déli körvonalai pontosan lehatárolhatók a 
nyomvonalba eső szakaszon. 

Az ároktól északra eső területen ezenkívül csak ké
ső középkori objektumokat (cölöplyukakat és gödröket) 
tártunk fel. 

Munkatársak: Anders Alexandra, Nagy Emese 
Gyöngyvér, Sebó'k Katalin régészek és az-ELTE Régé
szettudományi Intézet hallgatói. 

RACZKY PÁL 

179 .  Hajós, Pincefa lu 
(Bács-Kiskun megye) A, Á 
A vízmű építése során sírokat bolygatott meg a munka
gép. A bejelentés után a leletmentés a kb. 5x5 m nagy
ságú munkaterületen folyt, ahol a felső 1-1,2 m vastag 
humuszos réteg eltávolítása után nyolc avar kori (8 . szá
zadi) sírt és egy két tüzelőhelyes, Árpád-kori házrészle
tet tártunk fel. 

A sírok elhelyezkedése szabályos temetkezési rendre 
utalt. A K-Ny irányú sírsorokból három nyúlt a meg
tisztított területbe. A temető nagy kiterjedésű, amit 
megerősít a helyi lakosok beszámolója a környező pin
cék építésekor eló'került embercsontokról. A sírokban 
viszonylag kevés lelet volt: a női sírokban dinnyemag 
alakú gyöngyök, orsógomb, csüngős fülbevaló, a mel
lékletes férfisírban vascsat és vaskés. 

A közeli vas iszapszűrő alapozási munkálatait szin
tén felügyeltük, de itt régészeti jelenség nem mutatko
zott. 

1 80. Hantos határa 
( Fejér megye) Kö 

KusTÁR RozÁLIA 

2003. január 29-én terepbejárást végeztünk Fejér me
gye több településén, ahol légi fotózás alkalmával 2001-
2002-ben feltehetően középkori erődítményt lokalizál
tunk. 

Hantos községtó1 1 km-re K-i irányban, a Sárosd
seregélyesi vízfolyáson túl, szántóföldön, a környék leg
magasabb pontján található az erődítmény. 

A légi fotó 2001 nyarán készült, a szántóföldön ak
kor gabona volt. A föld úttól DK-i irányban 50-55 m-re 
szabályos kör alakú objektum volt megfigyelhető (nö
vekedési anomália) . A fénykép alapján dupla árkot és 
közötte sáncot feltételeztünk. A terület, mivel intenzív 
földművelés folyik rajta, nagymértékben lepusztult. 

Az erődítés a környék legmagasabb pontján, 131 m 
tengerszintfeletti magasságban létesült. A terepbejárás 
során a belső, a fotón is jobban látható árkot sikerült lo
kalizálni. A külső árok a felszínen nem látszik. Az árok 
szélessége 8-10 m, pontosabb meghatározást csak régé
szeti feltárás adhat meg. Az árokkal körbevett terület 40-
45 m átmérőjű (kb. 0,15 ha) . Az erődítés középső és a 
terület ÉNy-i része, beleértve a körárkon kívül eső részt 
is, apró kődarabokkal volt tele. Ezenkívül a szántás szé
lén, fának döntve találtunk két nagyobb terméskövet. Az 
árokkal határolt területen, több helyen is szétszántott sár
ga színű habarcstörmeléket találtunk. A terepbejáráson 
több kisméretű középkori kerámiatöredék került elő. 

MIKLÓS ZSUZSA - TEREI GYÖRGY 

1 8 1 .  Harta, Freifelt 
( Bács-Kiskun megye) B, Á 
A 2002-ben folytatott 20 hektáros területet érintő régé
szeti leletmentés befejezéseként 2003 májusában a kö-
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zépső dombháton 500 m2 területen tártunk fel néhány 
bronzkori (késő kisapostagi-kora Vatya) gödröt és két 
Árpád-kori házat. A házak közül az egyik külső kemen
cés, míg a másikban a ház közepén volt egy folyami ka
viccsal szigetelt tüzelónely. A temető anyagából 2003. 
szeptember 24-én kiállítás nyílt a Viski Károly Múzeum
ban. 

1 82 .  Harta, gátőrház 
(Bács-Kiskun megye) U ,  Sza, Á, ú 

KusTÁR RozÁLIA 

Az 51-es út korrekciójának keretében ezen a lelónelyen 
a 2002 októberétó1 2003 novemberéig tartó leletmen
tés során több szakaszban összesen 22 OOO m2 területet 
tártunk fel. 

Négy korszakban alakult ki kisebb-nagyobb telepü
lés az enyhén kiemelkedő dombháton: a neolitikumban, 
a római korban (szarmaták), az Árpád-korban és az új
korban. Az ásatáson összesen 1004 objektum került elő, 
ebbó1 640 cölöplyuk. 

A vizsgált terület északi végében egy feltöltődött 
meder jelöli ki a települések szélét. 

A legtöbb objektum a dunántúli vonaldíszes kultú
ra, illetve annak késői, zselizi fázisának emlékeit őrizte. 
Sikerült megtalálni a neolit település északi és déli szé
lét. A kerámiaanyagban a vörös színű durvább kerámián 
túl vonaldíszes, kottafejes, csípettdíszes, illetve több fes
tett kerámia töredéke került elő. A nagy kiterjedésű fel
tárás lehetőséget adott arra, hogy nagyobb település
részletet figyeljünk meg. Országos viszonylatban is rit
ka, és analógia nélküli a Duna-Tisza közi területen, hogy 
hat, egyforma tájolású, kísérőárkos nagy ház alaprajzát 
dokumentálhattuk, és a részben általuk körbezárt terü
leten egy négyszögletes közösségi? tér rajzolódik ki a 
számtalan cölöplyukból. A településen belül összesen 
hat sírt sikerült feltárnunk. Négy zsugorított oldalfek
vésű és két rituálisan, de részben feltöltődött, funkció
ját vesztett tárológödörbe temetett halottat találtunk. 
A felszíni terepjelenségekben gyér neolit település több
hektáros területéből még Somogyvári Ágnes az elkerü
lő út nyomvonalában tárt fel néhány objektumot. 

A szarmata objektumok a vizsgált terület déli ré
szén kerültek elő. A szarmata településrészletbó1 1 há
zat, 77 gödröt, 39 cölöplyukat és 4 árkot tártunk fel. A 
településen előkerült kerámiaanyagban túlsúlyban van 
a durvább, kézzel formált házikerámia. Jóval kisebb 
számban fordult elő a korongolt, szürke kerámia. Terra 
sigillata nem, de utánzat elég nagy számban került elő. 

A mederhez közel tártunk fel néhány Árpád-kori 
objektumot. Ezek közül néhány paticsos betöltésű gö
dörbó1 került elő gazdagabb leletanyag. A legérdekesebb 
a 6. számú objektum - ház volt, melynek kemencéjét a 
padlószinten a kemény agyagba vájták, boltozata így tel
jes épségében megmaradt. A ház betöltésébó1 a meg
szokott házikerámián túl üvegedény töredéke is előke
rült. 

Az ásatás területén előkerült több újkori tanya és 
árok nyoma is. 

KusTÁR RozÁLIA - LANTOS ANDREA 

183 .  Harta, Kü lső tuskó föld 
(Bács-Kiskun megye) U, Sza, Á 
2003 áprilisában és májusában került sor Harta határá
ban az 5305 . jelű tervezett út nyomvonalába eső 2. sz. -
földrajzi nevén Külső tuskó föld - lelónely feltárására. 
Az előzetes terepbejárás során szarmata és Árpád-kori 
edénytöredékeket gyűjtöttünk. A többhetes munka so
rán 2273 m2 nagyságú területet kutattunk, összesen 73 
objektumot tártunk fel, melyek három régészeti korsza
kot képviseltek. 

A legkorábbi korszak a dunántúli vonaldíszes ke
rámia kultúrája. A feltárt területen 18 gödörből került 
elő az újkó1wri kultúra leletanyaga: vastag falú tároló
edények töredékei; vékony falú, gömbös testű, bekar
colt vonalakkal, bütykökkel díszített edények töredé
kei; kovapengék, kővéső, orsógombok töredékei. Egy 
gödörben két, bal oldalára fektetett, zsugorított csont
vázat találtunk. A csontok rossz megtartásúak voltak, 
a két koponya és a lábszárcsontok maradtak csak meg. 
A csontvázak körül előkerült kovapengét, őrlőkőtö
redéket, valamint a gödörben lévő edénytöredékeket 
nem tekinthetjük az elhunytak mellé helye.zett útra
valónak. Az őskori teleprészlethez valószínűleg még 
három árok tartozhatott. Az árkok leletanyagot nem 
tartalmaztak, csupán stratigráfiai helyzetük és betöl
tésük alapján feltételezhető, hogy az őskori telephez 
tartoztak. 

A lelónelyen 18 szarmata sírt tártunk fel. A sírok 
nagyobbik részét kirabolták. Több esetben jól megfigyel
hető volt a rablógödör. A rablások minden esetben a 
fejre és a mellkasra irányultak. Mindössze öt sírt nem 
raboltak ki. Ebbó1 két sírban nem volt melléklet, két sír
ban megtaláltuk a halott mellé helyezett tárgyakat: fi
bulát, kovakövet, vascsatot. Az ötödik, rabolatlan sír egy 
kisgyerek - valószínűleg kislány - sírja volt leletanyag
ban a leggazdagabb. Áttört korongfibula, bronzgyűrű, 
bronzcsengő, mészkőgyöngyök, üvegpasztagyöngyök, az 
alsó lábszárak körül színes kásagyöngyök voltak a sír mel
lékletei. A kirabolt sírok megmaradt tárgyai a férfisírok 
esetében a kovakövek, vaskések és vascsatok, valamint a 
lábaknál elhelyezett kis edények voltak. A női sírokból 
bronzgyűrűk és gyöngyök kerültek elő. 

Az Árpád-kort 32 objektum képviselte a területen. 
Két háznak csak a részletét tudtuk feltárni. Nagyobbik 
részük kívül esett az út nyomvonalán, ezért teljes feltá
rásra nem törekedhettünk, ebbó1 következően a házak 
szerkezetével kapcsolatos megfigyelésekre sem volt al
kalmunk. 27 gödör tartozott még ebbe az időszakba. A 
gödrök egy része méhkas alakú gabonatároló gödör volt. 
A mélyebb fekvésű részeken nagyméretű, mély gödrö
ket, valószínűleg kopolyákat tártunk fel. Leletanyaguk 
és az egyik gödörből előkerült szlavon denár alapján az 
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Árpád-kori település kora a 13. század második felére 
keltezhető. 

Az ásatáson részt vett Mészáros Mónika egyetemi 
hallgató. 

18Li .  Harta, Szü lei- lyuk 
( Bács-Kiskun megye) Sza , ú 

SOMOGYVÁRI ÁGNES 

2003 augusztusában Kustár Rozália és Wicker Erika ása
tási területétó1 (Harta 51. út 96-97 km) északra az 51. 
úttal párhuzamosan 130 m hosszú és 10 m széles régé
szeti kutatóárkot húzott. A sárga altalajban szarmata 
gödrök és házak foltjai rajzolódtak ki. 

Augusztus 21 -tó1 ezt a kutatóárkot a tervezett autó
út nyomvonalszélességében lehumuszoltattuk. 

A november 14-ig zajló munka során 4193 m2 terü
letet tártunk fel, 184 objektumot bontottunk ki. Ezek 
közül 129 gödör, 26 cölöplyuk, 4 ház, 3 kút, 3 füstölő. 
Kutatási területünkön 19 objektum újkorinak (18-19. 
sz. fordulója) bizonyult, ezek jól elkülönülve a terület 
ÉNy-i részén kerültek elő. 

Az objektumok jelentős része (165) szarmata kori 
(Kr. u. 3-4. század). A legtöbb szarmata kori objektum 
méhkas alakú gödör, melyek a település gabonatároló 
vermei voltak. Szép számmal bontottunk ki tölcséresen 
szűkülő, illetve meredek oldalú szemetesgödröket is. Egy 
három objektumból álló füstölő részletét sikerült fel
tárni. A négy szarmata házból kettőt tudtunk csak ki
bontani teljesen, mivel a másik kettő mélyen benyúlik 
a töltés alá. A két teljesen feltárt ház egyike fűtés nélkü
li, félig földbe mélyített cölöpszerkezetes gazdasági épü
let. A másik (32. sz. objektum), szintén félig földbe mé
lyített lépcsős ágasfás, szelemenes kemencés lakóház. 
A település ivóvízellátását a három, tölcséresen szűkü
lő kút biztosította. 

A leletanyag döntő többsége kerámiatöredék: kéz
zel készült, rosszul kiégetett darabok, szürke, gyorsko
rongolt helyi készítésű cserepek, sok a római importból 
származó fazéktöredék is. 

Az állatcsontok marha és ló tartására utalnak. Vi
szonylag kevés az őrlő- vagy fenőkődarab, azonban majd' 
minden gödörbó1 kerültek elő salakdarabok, ugyanaz 
elmondható a csiga- és kagylóvázakról is. 

Ékszer csak a 18.  sz. gödörbó1 került elő: egy erős 
profilú bronzfibula. 

A leletanyagot a kalocsai Viski Károly Múzeumban 
helyeztük el. 

1 8 5 .  Harta , 5 1 .  út ,  96-97. km 
( Bács-Kisku n megye) Sza 

NAGY DÁNIEL SÁNDOR 

2002 . október 24.-november 23. és 2003. április 28.
június 14. között feltártuk a Harta 51 .  út 96-97 km-szel
vényei közötti szarmata, illetve az ehhez É feló1 csatla
kozó neolit (?) település területének 4 OOO m2-ét: 14 há-

zat, 17 kemencét, 2 sírt, 359 gödröt, 3 árkot és 159 (nem 
házakhoz tartozó) cölöplyukat, azaz összesen 551 , kü
lön számmal jelzett objektumot. 

Az általában 3-4x2,5-3 m nagyságú házak padló
szintje kb. 1 m-rel volt mélyebb a mai járószintnél. Hasz
nálatuk utolsó periódusában valószínűleg állattartás 
vagy munkavégzés céljaira szolgáltak: egykori kemen
céiknek csak gödreit találtuk meg. A terület közepén 
volt a település „ipari része", erre az 5 kisebb-nagyobb 
helyiségből álló, igen nagyméretű H .  13 .  ház mellett 
egyéb objektumok is utalnak. A K. 17. kemence és a G. 
165. gödör egykori füstölő vagy aszaló maradványa volt, 
s ugyancsak ilyen célt szolgált a K. 15. kemence is, mely
nek egy része a feltárható területen kívül esett. Jelenleg 
pontosan nem határozható meg a G. 226. és G. 325. göd
rök egykori funkciója. Mindkettő igen nagyméretű, kör 
alakú foltként jelentkezett, lefelé tölcséresen szűkült. 
Mindkettő több gödörbó1 és 1-1 házból álló „komple
xum" része. A szabadban álló kemencéknek jórészt csak 
a fenekét sikerült megfigyelni. A feltárt árokszakaszok
ból azok egykori rendeltetése nem határozható meg. A 
gödrök kisebb része sekély, nagyobb része lefelé erősen 
bővülő, emellett több nagyméretű, egyenes vagy eny
hén szűkülő falú gödröt is feltártunk, utóbbiakat első
sorban a terület közepén. 

A két feltárt temetkezés közül az egyik a G. 42. gö
dörben eltemetett felnőtt sírja volt, egy csecsemő sírját 
pedig a tölcsérszerű, közel 4 m mély G. 226. gödör hu
muszréteg+ 110 cm-es mélységében találtuk meg. Két tel
jes állatváz került elő, közülük az egyik a tölcsérszerű, a 
mai felszínhez képest több, mint 4 m mély G. 325 . gö
dör humuszréteg+110 cm-énél feltárt, feltehetően af
gán agár váza. 

Mind a házakból, mind a gödrökből rendkívül nagy 
mennyiségű leletanyag került elő. Ezek túlnyomó része 
kerámiatöredék és állatcsont, de feltünően nagy a fém
salak-darabok száma. Utóbbi fémfeldolgozó műhely 
meglétét feltételezi, ezt azonban a feltárt szakaszon nem 
sikerült megtalálnunk. Főként a település D-i részének 
gödreiből bronzékszerek (fibulák, karkötők, bronzdró
tok) kerültek elő. Igen sok a Duna közelségével magya
rázható lelet: kagylók, csigák, kavicsok, olykor halváz
részek. A kerámiaanyag jellegzetessége és egyben kü
lönlegessége az Árpád-kori tagolt peremekhez hasonló 
peremek megléte, melyek eddig a környéken nem ke
rültek elő. 

1 86.  Harta, Weierhivl 
( Bács-Kiskun megye) B, Sza , Á, ú 

WICKER ERIKA 

A régészeti lelőhely egy környezetébó1 határozottan 
kiemelkedő dombon a Bapszi-tó és egy időszakosan víz
állásos terület közelében fekszik, a relatív magasságkü
lönbség eléri a 4 métert. Itt 2003 áprilisa és júliusa kö
zött a Hartát elkerülő műút nyomvonalába eső régésze
ti jelenségeket tártuk fel 5000 m2-en. 
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Négy korszakban alakult ki kisebb-nagyobb telepü
lés a dombon: a bronzkorban, a szarmaták idején (2-3. 
században) , az Árpád-korban és az újkorban. 

A bronzkori (késő kisapostagi-kora Vatya) telepü
lésrészlet leletanyagban nagyon gazdag. Több egész, il
letve kiegészíthető edény, 4 korhatározó bronztárgy és 
egy öntőforma került elő. A legtöbb méhkas alakú mély 
tárológödör és két földbe mélyített ház származott eb
bó1 a korból. A cölöplyukak nagy része valószínűleg a 
bronzkori település felszíni épületeihez tartozott. Ta
lán a bronzkori népességnek a hitvilágában is szerepet 
játszottak azok a gödrök - kopolyakutak -, melyek a te
rület mélyebb fekvésű részén kerültek elő. Itt több gö
dörben találtunk egy-két egész edényt, egy gödörben 
pedig egy dunántúli eredetű bronzcsüngőt. 

A szarmaták csak rövid ideig lakták intenzíven a 
dombot, ebbó1 a korból is több tárológödröt és néhány 
kopolyakutat tártunk fel .  Néhány terra sigillata töredék 
és festett cserepek utalnak a rómaiakkal kialakult kap
csolatokra. 

Az Árpád-korban az időszakosan vízjárta terület kö
zelében, a domb nyugati lejtőjén alakult ki település. 
Az előkerült árkok többsége erre a korra keltezhető. A 
lelónely talán legkülönlegesebb objektuma az az Árpád
kori vesszőfonatos kút, melyben a víz kb. 70-80 cm ma
gasan konzerválta a kút vázát alkotó vesszőfonatot. En
nek egy részletét sikerült kiemelnünk. 

Az ásatás területén előkerült néhány újkori - álta
lában sekély betöltésű amorf - objektum, ezek az egy
kor itt működő majorság mementói. 

A lelónelyen összesen 232 régészeti objektumot és 
146 cölöplyukat dokumentáltunk. A feltárással sikerült 
meghatározni az útépítéssel veszélyeztetett régészeti le
lónely nyugati szélét, míg keleti irányban a lelőhely egy 
részét egy korábbi útépítéssel elpusztították. 

KusTÁR RozÁLIA 

lelónelyre is, amely feltehetően egy 2-4. századi római 
telep lehetett. 

AszT ÁGNES 

1 88. Hegyfalu ,  8Li-86 . sz. főutak csomópontja 
(Vas megye) Ő, V, Kö 
2003. július 23. és augusztus 9. között megelőző feltá
rást végeztünk a 84-86. számú főutak közforgalmú cso
mópontjában épülő üzemanyagtöltő állomás területén. 
Közel 1200 m2 területet kutattunk meg. 

Az altalaj a terület Ny-i és D-i részén magas szerves 
anyag tartalmú, sötét öntéstalaj, a K-i és É-i felében 
világos löszös. 

Összesen 61 objektumot tártunk fel .  Előkerült egy 
kora vaskori urnatemető 7 sírja, egy őskori terepülés 
részlete, gödrökkel, oszlophelyekkel, és kevés leletanyag
gal. A vaskori temetőrészlet és az őskori település az 
öntéstalajon került elő. 

A löszös területről középkori településrészletet fi
gyeltünk meg, műhelygödröt(?), házat kemencével, osz
lophelyeket. 

FARKAS CSILLA 

1 89. Hegyfa lu ,  Hereföld 
(Vas megye) Kk 
A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

Ebben a határrészben egy késő középkori település 
nyomait jelző új lelőhelyre (31. sz.) találtunk. 

1 90. Hejőszalonta határa 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, 8, Kú 

lLON GÁBOR 

1 8  7. Hegyeshalom, Középső-Holdasok 2003. szeptember 3-án régészeti terepbejárást végeztünk 
(Győ r-Moson-Sopron megye) Ró Hejőszalonta DNy-i külterületén. A cél az volt, hogy tisz-
2003 .  február 3-án egy kissé ovaloid, de egészében jó tázzuk az említett terület régészeti állapotát. A terüle-
megtartású őrlőkövet hoztak be a múzeumba. Elmon- tet jelenleg szántóföldként hasznosítják. 
dás alapján a kézimalom köve mellett találta a szintén A terepbejárás során négy, eddig ismeretlen régé-
átadott római kerámiát, illetve a műtrágyázások hatá- szeti lelónely felszíni nyomait találtuk meg. Az 1. lelő-
sára igen roncsolt felületű bronz pénzérméket, amelyek helynek nevezett dombon Ny-K-i irányban egy viszony-
egy része Constans és Constantius érme lehet, de egy lag nagy kiterjedésű település felszíni nyomaira bukkan-
nagyo bb darab korábbinak (Hadrianus?) tűnik. tunk. Itt nagyszámú neolit és bronzkori kerámiatöredé-

A leletegyüttes a hegyeshalmi kavicsbánya DNy-i ket gyűjtöttünk. A 2. lelónely egy keskeny ÉÉNy-DDK-i 
sarkánál került elő, egy domboldalban. dombháton van, itt mindössze néhány neolit kerámiát 

A lelónely mai kiterjedése ÉNy-DK-i irányban 220 találtunk. A 3 .  lelónely egy É-D-i hosszanti, de keskeny 
m, K-Ny-i irányban 80 m lehet, ám feltételezhető, hogy dombhát, itt ismét sűrűn került elő neolit kerámia. A 4.  
korábbi bányaművelés a többi (K-i) részét már erősen lelőhely egy szintén É-D-i domboldal, itt neolit kerá-
megsértette, megsemmisítette. A lelőhely jelen ismere- mia, paticstöredékek kerültek elő, valamint egy kora új-
teink szerint közvetlenül nem veszélyeztetett, de a mo- kori cseréppipa töredéke is. Megjegyzendő, hogy a 3. és 
dern_talajművelő segédanyagok (műtrágyázás) erősen_ 4. lelónelyek ugyanazon egykori v:ízfolyás mentén, ha
roncsolják a fémleleteket. Késóobi, esetleges bányabő- sonló helyzetben fekszenek, így egymás folytatásának 
vítés során feltétlenül tekintettel kell lenni ezen ismert is tekinthetők. Mindkét helyen nagy volt a felszíni lelet-
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sűrűség. Ezért feltételezhető, hogy a két leló11ely között 
további régészeti jelenségek lehetnek, csak a terület nö
vényzeti fedettsége miatt a terepbejárás során ezt nem 
tudtuk meghatározni. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

1 9 1 .  Hernádvécse határa 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Sza 
2003. szeptember 15-én a 3-as út Garadna-Hernádszur
dok közötti szakasza mentén terepbejárás során a már 
ismert régészeti leló11elyek kiterjedését és intenzitását 
vizsgáltuk. 

A kutatás 6 régészeti lelőhelyet érintett, melyek 
mindegyike részben vagy teljes egészében a 3-as út ter
vezett új nyomvonala alá kerül. Mindegyik lelőhely 
ugyanazon a 150-160 méteres magassági vonalon, 
ugyanolyan földrajzi szituációban (a Hernád árteréhez 
lefutó dombok keleti lábánál) helyezkedik el. Mindegyi
kük szántóföld. 

Az 1. sz. lelónelyen (lmz.: 0103) kis felszíni sűrűség
ben őskori; a 2. (hrsz.: 0133), 3. (hrsz. :  0129) és 4. számún 
(hrsz.: 0129) közepes sűrűségben neolit; az 5. számú le
ló11elyen (hrsz. :  0127) közepes sűrűségben császárkori ke
rámiát; a 6. sz. lelőhelyen (hrsz. : 0127) nagyon sok 
paticstöredéket és császárkori kerámiát gyűjtöttünk. A 
már korábban megismert leló11elyek kiterjedését a 2„ 4„ 
5 .  és 6. lelónelyek esetében sikerült pontosítani .  

A leletanyag a Herman Ottó Múzeum Régészeti 
gyűjteményébe került. 

Munkatársak: Csengeri Piroska, Homola Krisztina, 
Hajdú István. 

1 9 2 .  Héhalom , temető 
(Nógrád megye) B 

PUSZTAI TAMÁS 

A vizsgált bronzkori tell egy a Bér-patak és a Bujáki
patak által alámosott dombperemen található, mintegy 
165-180 m tengerszint feletti magasság között. 

A középkori átalakítás nyomait viselő héhalmi tellen 
végzett régészeti-geológiai vizsgálatok egyértelműen be
bizonyították, hogy a korábban félhektárosnak gondolt 
tell kettő körárokkal tagolt 6-7 ha kiterjedésű erődített 
település volt a középső bronzkor kezdetén (hatvani kul
túra). A tell körül több előtelepülés is feltételezhető, mind 
É-i, mind D-i és K-i irányban. A külső árok és a belső árok 
közötti mintegy 5-6 ha-os sávban koncentrálódott a tele
pülésen élő emberek élete, míg a teli magja és a gyűrü 
alakú árok közötti fekete talajgyürűben pedig feltételez
hetően az állatállományt helyezték el. A tell belső cent
rumát csak periodikusan lakhatták, vagy csak kisebb szá
mú emberi közösség élhetett itt (vezetőréteg, vagy kato
nai arisztokrácia területe) .  A belső, gyűrű alakú árok mel
lett a külső, mélyebb, helyenként 4 m-es,-- valószínüleg 
aszóvölgyekbó1 kialakított sarló alakú árok övezte a telit, 
az árkok funkciója egyértelműen védelmi jellegü volt. Az 

előtelepekkel együtt jelentős emberi közösséget tömörí
tő erődített bronzkori település az Északi-középhegység 
lábánál, az észak-alföldi hordalékkúpon, az Alföld és a 
Kárpátok határán kialakított hatvani kultúra által kifej
lesztett erődített tellhálózat része volt. 

1 9 3 .  Hosszúpályi , Dél Gázmező 
( Hajdú-Bihar megye) U, Ő, Sza , Á 

SÜMEGI PÁL 

2003 folyamán terepbejárást végeztünk Hossszúpályitól 
D-re, a Pocsaj irányába vezető műút K-i oldalán találha
tó mintegy 3 km2-es területen. 

Hosszúpályi határa azért jelentős, mert éppen itt hú
zódik a homokbuckás Nyírség D-i határa. A Nyírség ha
tára nem éles, a D-i irányba kifutó patakok között a ho
mokos területek előre nyomulnak. Az uralkodó szélirány
nak megfelelően homokos területek Hosszúpályi D-i ha
tárában is előfordulnak. A 100 m tszf-i magasságú terüle
ten előforduló néhány méteres szintkülönbségek ennek 
köszönhetők. A mélyebb részeken folyóvízi, a magasabb 
helyeken futóhomokos üledékek találhatók. 

Az ármentesítési munkálatok előtt a mélyebb fek
vésű területeket gyakran víz borította, a néhány méter
rel magasabb homokos felszínek pedig szárazulatok vol
tak. Egyrészt a tájhatár, másrészt pedig a víz jelenléte a 
biztonságosabb magaslatokkal az ember letelepedését 
segítette. A bejárt területen két csatornázott vízfolyás, 
vízjárta mélyedések és magaslatok találhatók. 

A felszínen előforduló leletek alapján négy lelóne
lyet találtunk. Ezek a felszíni leletek alapján nem egy
forma intenzitásúak. Legintenzívebb a 3-4. számmal je
lölt terület, ahonnan őskori és császárkori szarmata le
letek kerültek elő. A lelónely a környezetbó1 kissé kiemel
kedő, hosszan elnyúló partos részen terül el. A 2. szám
mal jelölt területró1 Árpád-kori cserép bogrács-peremet, 
újkőkori és császárkori szarmata kerámiaanyagot gyűj
töttünk. 

1 9Li .  Hódmezővásárhely, Kopáncs 
(Csongrád megye) R 

M .  NEPPER IBOLYA 

A 47-es út Hódmezővásárhely és az algyői Tisza-híd kö
zötti szakaszának tervezett szélesítéséhez kapcsolódóan 
2003. május 19. és július 10. között folytattuk a 2002-
ben elkezdett megelőző feltárást a lelónelyen (Olasz Sán
dorné tanyája) .  El6került a középső rézkori (bodrogke
resztúri kultúra) település folytatása, összesen 70 tele
pülésobjektum (gödrök, árkok, cölöplyukak) . 

1 9 5 .  Hunya , 1 2 .  számú lelőhely 
( Békés megye) 0 

TóTH KATALIN 

A leló11ely a község határának Ny-i szélén, a kondorosi 
országút mindkét oldalára áthúzódva helyezkedik el. A 
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megközelítőleg háromszög formájú, kb. 500x600 méte
res, nagy kiterjedésű leló'hely a Kondoros-ér D-i ágának 
K-i partján elterülő platószerű kiemelkedésen találha
tó, területén Árpád-kori edénytöredékek kerültek elő a 
topográfiai célú terepbejárások alkalmával. A leló11elyen 
gyííjtött leletanyag jellege és kiterjedése alapján Árpád
kori falu feltételezhető, bár a falu ismert oklevelekben 
nem szerepel. A leló11elyen téglatöredékek is előkerül
tek, ám azok nem utaltak egyértelműen templomra. A 
sok objektumra utaló foltokban talált leletanyag nagy 
részét különböző peremkiképzéslí bográcsok töredékei 
alkotják. A bográcsokon kívül változatos fazekak töre
dékei is előkerültek. 

Az érintett területen útépítés földmunkáinak meg
kezdése előtt megelőző régészeti feltárást végeztünk 
2003. április 15-26. között. A korábban a területen hú
zódó földút felbontásakor kiderült, hogy az úttal pár
huzamosan futó csatorna földjét, annak kiásásakor a 
földút területére hordták, annak feltöltésére használ
ták fel .  A földgyaluval történt nyesés közben jól megfi
gyelhetők voltak a földút feltöltésének modern rétegei. 
A földút, valamint a mellette lévő terület lehumuszolása 
nyomán kb. 40-50 cm mélységben értük el a bolygatat
lan sárga színlí altalajt. Az altalaj fölötti rétegek lehor
dásakor semmilyen régészeti lelet, vagy régészeti jelen
ség nyoma nem került napvilágra. 

1 96 .  I kervár, Rába-meder 
(Vas megye) Ú 

LISKA ANDRÁS 

A lelőhelyre Kiss Péter hívta fel figyelmünket. Az ala
csony vízállást kihasználva 2003. augusztus 21-én ké
szülék nélkül, csak maszk és légzőcső használatával le
hetett átfésülni a medret. A jelenségek azonban a fel
színen is láthatóak voltak. 

Az első leló11ely a Rába-híd feletti folyószakaszon 
található, a kastély parkjánál. Cölöpök csonkjai figyel
hetőek meg egy-egy sorba rendezve a két part közelé
ben. A keleti partnál maradt fenn több cölöp. Dr. Gry
naeus András kormeghatározás céljára mintát vett be
ló1ük; az eredmény szerint az ikervári híd cölöpjei 18. 
századiak. A keleti part cölöpjei között tölgy- és fenyő
cölöpök is voltak, ami arra utal, hogy az építményt 
megújították. A jelenség valószínlíleg híd maradványa. 
A dendrokronológiai vizsgálatok is arra utalnak, hogy a 
hidat egy alkalommal megújították. A tölgy fázis 1782 
utánra keltezhető. A cölöpök elhelyezkedéséró1 rajzot 
készítettünk, melyen jelöltük a minták sorszámát is. 

A második lelőhely a híd maradványai felett min
tegy 50 méterrel helyezkedik el. A jobb parttól rézsú
tosan cölöpsor indul el, amely a folyó közepén folyás
irányban törik meg. Hat cölöpöt figyeltünk meg ere
deti helyén. Dr. Grynaeus András mintát vett belőlük. 
A jelenség feltételezésünk szerint halászeszköz volt, 
talán egy szégye/cége maradványa. Cölöpszerkezetlí, 
rekesztő halászeszközök (gyakran V formájúak) gya-

kori leletnek számítanak az európai folyókban. Mlíkö
dési elvük annyira egyszerlí (a halak mozgásának irá
nyítása, hálóba, varsába terelésük), hogy hosszú időn 
át használták a módszert, ezért önmagában nem kel
tezhető. Az átkelőhely és a kastély közelsége magya
rázhatja helyzetét, de biztosat csak a faminták kelte
zése után állíthatunk. 

A szemlét Tóth J. Attila (KÖH) vezette, részt vettek 
dr. Gaál Attila, Egyházi Dóra, dr. Grynaeus András, Ja
kucs Gábor, dr. Annie Dumont, Jean-Franc;:ois Mariotti 
régészek, valamint a Győri Búvár SE búvárai. 

1 9 7. Iváncsa, Lapos 
( Fejér megye) B 

Tórn JÁNOS ATTILA 

Az Intercisa Múzeum 2003. november 10-én értesítést 
kapott arról, hogy Iváncsa külterületén szántás közben 
embercsontok kerültek elő. November 12-én kiszálltunk 
a helyszínre, és megállapítottuk, hogy a leló11ely Iván
csa Lapos elnevezéslí határrészén van, amelyen koráb
ban Pongrácz Zsuzsánnával végeztem hitelesítő ásatást. 
Az akkor megtalált középkori templomtól és temetőtó1 
az előkerült emberi csontok kb. 700 méterrel délebbre 
kerültek elő. A leló'hely pontosabb behatárolása érde
kében terepbejárást hajtottunk végre. 

A több korszak emlékeit felölelő leló11ely mintegy 
780 méter hosszúságban és 180 méter szélességben hú
zódik a Duna egyik mellékága mentén É-D-i irányban 
(036/9 hrsz.) . Az újonnan előkerült embercsontokat a 
lelőhely déli végén fordította elő az eke bronzkori cse
repekkel együtt, ami talán birituális temető létére utal. 
A lelónely folytatásában kb. 250x120 méteres felületen 
bronzkori település maradványai kerültek elő. A bronz
kori leló'helyet mintegy 100-120 méteres szakaszon át
fedő, a templom dombjának DNy-i oldaláig húzódó kö
zépkori falu kiterjedése kb. 350-400x100 méter. 

Munkatársak: Haraszti Gabriella és Késmárky Rita 
restaurátorok, valamint Endész László. 

1 98 .  Izsófalva, Gede 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) V 

KESZI TAMÁS 

A Hadtörténeti Múzeum Térképtárában egy 1957-ben 
készült légi felvételen jól kirajzolódik a föld- és vízivár 
omega alakú fehér vonala. A vár adatait korábban össze
foglaltam.11 

2003. szeptember 15-22. között átvágtam a sáncot, 
aminek célja az árok metszetének dokumentálása .  A vár 
északi részénél a pincékhez kanyarodó földúttól keletre 
20 méterre jelöltük ki az É-D iránytól kissé keletre elté
rő kutatóárkot, az Izsófalváról Rudolftelepre a hegyen 

1 1  B .  HELLEBRANDT M.:  Edelény, Szendrő é s  Izsófalva vízivárai. 
HOMÉ XL! (2002) 24-31. 
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átvezető K-Ny irányú gyalogút szélétó1 indulva észak 
felé, azaz a Koplaló irányába. A kutatóárok hossza 9 m, 
szélessége 1,3 m. Szemben, azaz a Koplaló hegy déli lá
bánál már homokos lösz a talaj, kutatóárkunk északi vé
gétől dél felé 2 m hosszan húzódik, majd vegyes, átme
neti a talaj, és átmegy kemény nyirokba. A kutatóárok 
déli végében megtaláltuk az egykori árok alját. Itt 60 
cm-t mélyítettünk, s kirajzolódott a sárga kötött talaj
ban a barna kitöltésű árok, melynek alján sok kavics volt. 
Az egykori árok tehát 210 cm mélységben 120 cm széle
sen látható, majd széles ívben szűkül, 60 cm barna ki
töltés mélyed a sárga nyirokba. 

Szeptember 18-án az ásatást megtekintette Paszter
nák István, Sárközy Sebestyén (KÖB Miskolci Regioná
lis Iroda) és Nováki Gyula. 

199 .  Ják, Bencés apátság 
(Vas megye) Á, Kk, Kú 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

2003. július 14. és szeptember 5. között folytattuk a fel
tárást a volt apátsági templom déli oldala előtt. Az ása
tás célja továbbra is az elpusztult bencés monostor fa
lainak megkeresése, valamint a templom körüli temető 
sírjainak feltárása volt. 

A templom déli kapujának vonalába eső D11 szel
vény keleti felében dolgoztunk, ahol a bencés monos
torudvart kutattuk, ily módon itt falat nem találtunk. A 
D11 szelvényben a kora Árpád-kori (10. század vége-
12. század) temető 11 sírját tártuk fel. 

Ettől délre a C11 szelvénynek ugyancsak a keleti fe
lében tudtunk dolgozni. A szelvény keleti metszetfalá
ban előkerült a kerengő nyugati falának részlete. Agyag
ba rakott téglafal, melynek közepét a tanúfal takarja, 
keleti részét a C12 szelvényben találtuk meg. A C11 szel
vény feltárt részén 13 kora Árpád-kori sírt találtunk. 

A C12 szelvény nyugati metszetfalánál feltártuk a 
kerengő agyagba rakott téglafalát. A déli metszetfalnál 
ehhez kapcsolódóan 90 cm széles, agyagba rakott csatá
ri kóoől és nagyméretű római téglából valamint kisebb 
téglákból készült K-Ny-i irányú, egy sorból álló „válasz
fal" került elő. Furcsa a fal helyzete, mert a kerengőfo
lyosóban van, azt rekeszti ketté. Ráépült a kora Árpád
kori 865. sz. sírra. A fal keleti részét egy 16. századi ke
rámiákkal keltezett beásással kibontották. A fal északi 
oldala mellett 24 cm széles, kelet felé lejtő árok húzó
dik, ennek betöltéséből 14. századi cserépedény-töre
dékek kerültek elő. A fal környékéró1 15.  századi házi
kerámia, kályhaszem és gótikus téglaborda töredéke ke
rült elő. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy ez a vá
laszfal is a 15 .  században épült. A fal építőanyaga (csa
tári kő) is némileg eltér a föként téglából készült 13 .  
századi monostorfalaktól. 

A C13 szelvényben a keleti monostorszárny nyuga
ti falát csak néhány csatári kő jelezte, mert-a falat ki
szedték. A szelvény déli fala mellett római téglákból és 
csatári kóoó1 álló elbontott fal törmeléke látszott, az om-

ladékból 14-15 .  századi bécsi import grafitos edénytö
redékek, 15. századi kályhaszemek, 15-16. századi házi
kerámia töredékei kerültek elő. 

A B13 szelvény nyugati metszetfala mellett meg
maradt a keleti monostorszárny nyugati falának több 
részlete, agyagba rakott téglafala. A szelvény ÉK-i és 
K-i részén nagyméretű pusztulási réteget találtunk, 
égésnyomokkal, hamuval. Rengeteg tégla és átégett kő 
került elő belőle, és római tegula, valamint nagy 
mennyiségű 15-16. századi kerámia és főleg kályha
csempe. A pusztulási réteg a szelvény közepe felé mé
lyült, és gödör formájú volt. Változatlanul igen sok az 
1500 körüli kerámiaedény töredéke, kályhacsempe ke
rült elő belőle, többek között egy plasztikus darab: egy 
pelikán, amint vérével fiókáit eteti. A gödör aljában 
egy szép román kori állat(oroszlán)fej-töredéket talál
tunk csigás-fürtös frizurával, valamint egy másik kő
töredéket és ablakkeret-töredékeket. Ez a nagy pusz
tulási réteg az 1532-es kőszegi ostromot követő török 
támadás maradványa. Ebbe a pusztulási rétegbe 17-
18. században sírokat ástak. 

A B11, A11 és a B12 szelvényekben egy négyszögű 
építmény alapjait találtuk. Téglából épült, középkori jel
legű falazásmóddal: a fal két szélén ép téglák vannak, 
középen apró, tört téglákból áll a falmag. A habarcs sár
gásbarna, kavicsos, kemény, egyenletesen meszes. A B11 
szelvényben viszonylag épségben megmaradt az épít
mény nyugati fala, csak középen van a külső széle ki
omolva. A belsóoen - a nyugati falnál - boltozatnak tű
nő tégla tömb van, amelyró1 kiderült a tisztítás után, hogy 
ez a nyugati fal leomlott tömbje. Az északnyugati falsa
roknál jól látszott, hogy ez a négyszögű kapuépítmény 
ráépült a déli kolostorszárny északi falára, tehát a 13.  
századi falnál késóob készült. Az északi falat kiszedték, 
ezért itt a 13.  századi monostorfal látszik jól. Az épít
mény keleti falát a B12 szelvényben tártuk fel. Ez hiá
nyosan maradt meg, viszont az északkeleti falsarok ép. 
Az A11 szelvényben a déli fal fele és a délnyugati belső 
falsarok épségben került elő. A kapuépítményt pontala
pozással készítették, vagyis a sarkokat mélyen lealapoz
ták és a falközepet teherhárító ívvel kötötték össze. Ezt 
a kapuépítményt a 17. századi Folnay-kapu készítése
kor bontották le, tehát azt megelőzően, talán az 1532-es 
török támadás után építették. 

A 2003. évi ásatás során 79 sírt tártunk fel, és ezzel 
a feltárt sírok száma összesen 931-re emelkedett. 

A sírok közül 32-t a kora Árpád-korba (11-12. szá
zad) keltezhetünk a tájolás (K-Ny-i irányú, arccal kelet 
felé), a sír mélysége (altalajon feküdtek), a sír helyzete 
(ráépült az 13.  századi monostorfal) és a sírokban talált 
leletek alapján. Ebben az évben csak a 909. sírban fek
vő női csontváz mellett találtunk S-végű hajkarikát. Ér
dekes volt a 921.  sír, amelyet a mellette eltemetett 922. 
sír betemetésekor kiraboltak. A benne fekvő férficsont
vázat medencétó1 felfelé szétdúlták, a vele eltemetett 
tárgyakat elrabolták. A korai sírokban nyugvók nemek 
szerinti megoszlása: 10 nő, 16 férfi, 1 gyerek. Öt eset-
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ben olyan kevés a csontmaradvány, hogy az eltemetett 
nemét nem tudtuk megállapítani. 

Figyelemre méltó e korai sírcsoport eló'kerülési he
lye. A legtöbbet (23-at) a D ll és a C11 szelvényekben 
találtunk, vagyis a középkori monostorudvaron.  A déli 
részen, az A9-A10 szelvényben 2 sír köthetó' ide, a C12 
szelvényben ugyancsak 2,  a C13-ban 2, a tó1e délre lévó' 
B13-ban 3 sírt keltezhetünk e korszakba. Az ettó'l kelet
re fekvó' szelvényekben már nem találtunk kora Árpád
kori sírokat. Ily módon feltételezhetjük, hogy a kora Ár
pád-kori temetó'nek nagyjából a mai sekrestye déli falá
nak középtengelyében volt a keleti széle. 

A 79 feltárt sírból 47 a késó'i korszakba, a 17-18. 
századba keltezhetó'. A 880. sz. gyermeksírt a félig ráte
metett, és a 17. századba tehetó' 879. sz., ugyancsak gyer
meksír miatt kelteztük a 16. századba, ez azonban utó
lag meggondolva nem lehetséges, mert az 1532-es tö
rök támadás után a monostor még lakott volt, és telje
sen lehetetlen volt, hogy annak területén világiak te
metkezzenek. Tehát a 880. sírt is 17. századinak vehet
jük. Ebben az esetben - finomabb kormeghatározással 
- a következó' idó'rendi csoportokba oszthatjuk a síro
kat: 17. századi 13, 17-18. századi 15, 18. századi 11 sír. 
Nyolc csekély sírmaradványnak nem lehetett meghatá
rozni a korát. 

A 17-18 . századi sírok nemek szerinti megoszlása a 
következó': 14 nó', 6 férfi és 24 gyerek. Három sírmarad
vány neme nem határozható meg. Feltűnó'en nagy a 
gyermeksírok száma ebben a korszakban, és ezek a 2003. 
évi ásatási terület keleti szelvényeiben (C14 és B14) sű
rűsödnek. Feltételezhetó', hogy a 17-18. századi temetó' 
keleti széle is e tájékon volt. Három férfisírban, 2 nó'i 
sírban találtunk medált, 2 nó'i sírban ereklyetartót, 1 
nó'i sírban feszületet. Nyolc sírban megmaradt a csiz
mapatkó. 

VALTER ILONA - P. HAJMÁSI ERIKA 

200.  Ják,  K-i (Széchenyi ) lakópark 
(Vas megye) U, LT, Kö 
2003. június 12-én helyszíni szemlét tartottunk a Ba
logunyom-Ják közút É-i oldalán lévó' lelónelyen, ahol 
lakópark kivitelezése zajlott. A közműárkok és útépítés 
szemléje során leleteket nem találtunk. 

A kiszálláson azonban kiderült, hogy a lakópark te
rületén megtörtént az „N.' jelű út tükrének kialakítása 
(lehumuszolás) illetve nagyrészt a csapadékvíz-elvezetó' 
árkok kivitelezése is. (Az út kivitelezésével kapcsolato
san semmilyen értesítést nem kaptunk.) A közúttól az 
„A" jelű út Ny-i kanyarulatának térségéig a felszínen 
edény- és paticstöredékeket (ó's- és középkoriak) találtunk. 

Június 18-20. között végeztem leletmentést a Sorok
patak É-i oldalán található kivitelezés alatt álló lakóte
lepen. Cél: kideríteni a leló'hely fekvését, kiterjedését, 
irányát és korát. 

A Sorok-patak É-i teraszán nagyméretű, amorf fe
kete (beiszapolódott?) elszínezó'dések vannak. Ezeket a 

lakótelep „A" jelű útja tükrének elkészítése közben tár
ták fel .  Ezek felszínén edénytöredékek voltak, de az ob
jektumok ezen a felszínen nem rajzolódtak ki - egy ki
vételével (2. sz. objektum) . Ez az objektum - magasabb 
térszínen, a Soroktól távolabb - a Lengyel II. idó'szak 
szemetesgödrének bizonyult. Ugyanezen az amorf fol
ton még két kutatóárkot húztunk, amelyekkel átvágtuk 
az úttükröt. A 1. kutatóárokból (a folt Soroktól legtávo
labbi és legmagasabb részén) LT kerámia volt a betöl
tésben. Alacsonyabb magasságban, de a 2. objektumtól 
kb. 5 m-re É-ra a 3. kutatóárok betöltésébó1 csak Lengyel 
II. edénytöredékek (köztük kanál), patics, állatcsont ke
rült eló' nagy mennyiségben. A Sorokhoz közelebbi 
amorf öntésfolton húztuk 2. és 4. kutatóárkunkat. Be
töltésükben ó'skori és LT kerámiatöredékek kerültek eló'. 
A 2. árokban egy korábbi periódus - Lengyel II. , vagy 
korábbi? - oszlophely elszínezó'dése jelentkezett. 

Összegezve: a késó' neolitikus és LT (ezideig isme
retlen ! )  telepjelenségek csak a Soroktól kb. 160 m-es tá
volságig jelentkeztek, annál magasabban nem, tehát a 
lakótelep legnagyobb része ezeket nem érinti és maga
sabban, a domb platóján van. A telepjelenségek az „A" 
jelű úttól K felé húzódhatnak. 

Munkatársak: Bek Tamás, Szilasi Attila Botond, Vá
mos Gábor i'egésztechnikusok. 

2 0 1 .  Jászapáti ,  Király-tanya 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) Sza 

ILON GÁBOR 

Jászapátitól délre, a település határától kb. 500 m-re, a 
Jászladányba vezetó' műút keleti oldalán, a Király-tanyá
nál vízvezetékárok ásásakor 2003 májusában szarmata 
kemence maradványaira bukkantak. A leleteket a tulaj
donosok Töró'csik István régésznek jelentették, aki 
azután a szolnoki múzeumba továbbította a hírt. A te
repszemlén kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű szar
mata telep egyik objektumát bolygatták meg. A gödör 
alján mutatkozó kemencét feltártuk. 

Munkatársak: Töró'csik István, Tárnoki Judit. 
CSÁNYI MARIETTA 

202 .  Kajárpéc határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Kő, Kú 
2003. október 18-án, a községfejlesztési tervekhez szük
séges hatástanulmány készítése során helyszíni szem
lét tartottunk Kajárpéc községben. A szemle célja há
rom, Adattárunkban térképen nem, vagy pontatlanul 
jelölt leló'hely azonosítása és pontosítása volt. 

A Belterület, Rákóczi utca, É-i vége elnevezésű leló'
hely tovább folytatódik a domboldalban, egészen a Sa
vanyítóig. Elsó'sorban a dűló'út K-i oldalán láttunk tele
pülésnyomokat jelzó' ó'skori, középkori és - É felé gyé
rüló' mértékben - újkori edénytöredékeket, a dűló'úttól 
mintegy 200 m széles sávban. A dűló'úttól Ny-ra, a mé
lyebben fekvó' területek felé a leletek ritkultak, majd 
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elfogytak. A lelónely nyilvánvalóan összefügg a Pokol
fánál részben feltárt ős- és középkori településmarad
ványokkal. 

A Gyömöre felé vezető dűlőút oldalán mintegy 400 m 
hosszan találtunk középkori és kora újkori edénytöre
dékeket, középen nagyobb kődarabok és néhány csont
töredék még mindig jelzi a templom és temető helyét. 
A területet (Figler András adata szerint, 1986, XJM RA 
20-87) 70 cm mély talajlazítással bolygatták (ekkor ősko
ri - kora vaskori - sír leletei is előkerültek) . Rögzítettük a 
lelónely koordinátáit. Szórványosan a dűlőút Ny-i olda
lán is észleltünk edénytöredékeket. 

Munkatárs: Szőnyi Eszter. 

203 .  Kajászó, Várdomb 
( Fejér megye) B 

TOMKA PÉTER 

A földvár felmérését 2003 .  szeptember 8-17. között, 
összesen 3 napi terepmunkával végeztem el. 

A Várdomb őskori földvárát a 19. század második 
felétől említik. 1910 körül a református temető részé
re kerestek helyet, próbaképpen beleástak a terület
be, a porhanyós, omlós talaj miatt nem találták alkal
masnak temető céljára. A 2. világháborúban az ÉK-i 
oldalon, a sánctól befelé 6-9 m-re lövészárkot ástak, 
melynek nyomai ma is látszanak. Ekkor 50 cm mélyen 
15 m hosszan habarcsba rakott falat találtak, alját 170 
cm mélyen nem érték még el, állítólag nadapi és sós
kúti kövekből állt. 1950-ben vázlatosan felmértem és 
röviden leírtam a várat.12 A vár területén 1963-ban 
Bándi Gábor végzett ásatást, a leletek a bronzkorból 
származnak.13 1973-ban Csukás Györgyi gyűjtött lele
teket a felszínről. 

A Várdomb Kajászó (korábban Kajászószentpéter) 
község ÉK-i széle felett, a templomtól ÉÉK-re 300-360 
m-re, a temetőtől ÉNy-ra 200 m-re emelkedik. A köz
ség feletti nagy fennsík DNy-i széle a kertek végében 
meredeken, több helyen szakadékosan végződik, mély 
vízmosásos árkok különítenek el nagy részeket. Ezek 
egyike a Várdomb. Sík, egyenletes platója a község fe
lé, DNy irányába enyhén lejt. ÉNy-i és DK-i oldalát 
mély, vízmosásos árok határolja. ÉK felől, a Várdomb
hoz viszonyítva 6-10 m mély, átlag 50 m felső széles
ségű, természetes völgy választja el a néhány méter
rel magasabb fennsíktól. A Várdomb DNy-i részét sű
rű aljnövényzetű erdő borítja, egykori szántóföldek szé
lét jelző árkok, mezsgyék és bolygatások teszik átte
kinthetetlenné. A vége a házak felőli kertek felé tart, 
az őskori telep pontos szélét itt nem sikerült megálla
pítani. 

12 ___NQvÁKI GY.: _E�jér megye őskoJi földvárai. ArchÉrt 79_(1952) 3-
19. 

13 F. PETRES É. - BÁNDI G . :  Ásatás Lovasberény-Mihályváron. 
ArchÉrt 96 (1969) 170-in 

A plató nagy része jól áttekinthető, füves, ligetes er
dő, csak az említett DNy-i része áttekinthetetlen. ÉNy-i 
és DK-i oldalán az árkot sűrű erdő fedi, ÉK felé a Vár
domb oldala és az egész völgy tiszta legelő. 

A Várdomb ÉK-i szélén sánc húzódik kb. 110 m 
hosszan. Belső magassága 1-1,5 m körüli, erősen szét
lapul, mindkét vége fokozatosan egyre alacsonyabb 
és a domb természetes peremébe megy át. A sánc kül
ső oldala alatt, 0,5-1 méterrel mélyebben, keskeny 
terasz húzódik majdnem a sánc teljes hosszában, pe
reme alatt már a völgy meredek oldala következik. A 
terasz áthúzódik a DK-i egyenes perem alá is, kb. 90 
m hosszan, majd az egyre meredekebb oldal szaka
dékossá válik. 

Más mesterséges erődítésnek nincs nyoma a felszí
nen. Az ÉNy-i oldal peremét két nagy, széles vízmosá
sos bevágás szakítja meg, a nagyobbikban a peremtó1 
20 méterre, 7 méterrel alacsonyabb szinten ismeretlen 
német katona sírja van 1944,bó1. 

A földvár az ásatás leletei alapján a bronzkorból szár
mazik. Területe jól behatárolható három oldalról, de a 
község felé eső DNy-i része tisztázatlan. ÉNy-DK irány
ban átmérője 125 m. ÉK-DNy irányban nem lehet pon
tosan meghatározni, átmérője legkevesebb kb. 150 m,  
de valószínűleg ennél több volt. Területe (ha a 150 m 
hosszúságot vesszük alapul) kb. 1,7 ha, de ennél való
színűleg valamivel nagyobb. 

20Li.  Kajdacs határa 
(Tolan megye) Kö 

NovÁKI GYULA 

Kiskajdacs, Templom-domb: 2002 őszén sikerült azono
sítani a középkori falu és templom helyét. Az adatlap 
kitöltésekor kiderült, hogy a lelónely első rögzítője, Ódor 
János Gábor által 1994-ben készített térképvázlat az ál
talam megtalált helyhez képest kb. 250 m-rel észak
nyugatabbra, a térkép által Templom-dombnak neve
zett enyhe kiemelkedésre jelölte a templom helyét, a 
faluét pedig Ny-K irányban húzódóan e köré. 2003.  áp
rilis 2-án a fó1eg álló kukoricával borított dombon sem
mit sem találtam, ugyanígy eredménytelennek bizonyult 
a dombocskától a 63-as főút felé eső vizenyős részen fek
vő, szántott, fekete öntéstalaj, valamint a vasúttól K-re 
fekvő rész átnézése is, amelyeket a rajz szintén a lelónely 
részének tüntet fel. A középkori cserepek és állatcsontok 
által jelzett középkori falu a Templom-dombtól egy kis 
ér által elválasztott, DDK-re fekvő, részben a vasút által 
is átmetszett kiemelkedésen található; nagy mennyiségű 
embercsont valamint fó1eg kövek és kevesebb tégla ré
vén mutatkozó temploma pedig a tavalyi jelentésemben 
leírt helyen, a domb lapos tetején, az ÉK-i részén, a vasút 
közelében feküdt, törmeléke szokatlanul nagy területen 
jelentkezett. 

Hatszázas-dűlő/Sárvíz-part: Újra azonosítot-tam a 
korábbi irodalomban többféle néven, elnagyolt föld
rajzi leírással szereplő középkori faluhelyet, amelynek 
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kora Árpád-korra keltezett templomát Rosner Gyula 
tárta fel - jelentése szerint. A lelőhely Kajdacs határá
nak DNy-i sarkában, a Sárvíztől K-re meredeken emel
kedő dombon fekszik, feltehetően a középkori Kaj 
daccsal azonos. 

205.  Kalocsa, Belvárosi iskola 
(Bács-Kiskun megye) LT. Á. Kk, Kú 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2003. június 26.  és augusztus 13. között a tervezett tor
naterem alapterületének kb. felén, 190 m2-es területen 
végeztünk megelőző régészeti feltárást. Összesen 36 o b
jektumot bontottunk ki. 

A három kelta gödörben viszonylag sok jellegzetes 
késő kelta kerámiát, állatcsontot, borostyángyöngyöt ta
láltunk. 

Huszonkét kora Árpád-kori sírt tártunk fel, melyek 
Ny-K, illetve DNy-ÉK tájolásúak. A sírok nagyon kes
kenyek, a csontvázak háton nyújtott testhelyzetben, szo
ros testtartásban feküdtek. Koporsó nyomára nem akad
tunk. Valószínűleg a halottakat csak halotti lepelben he
lyezték a sírokba. Mellékletként viseleti tárgyakat -
bronz és ezüst hajkarikákat, bronzgyűrűket találtunk. 
A temetőrészlet kora: 10-11 .  század. 

A kora Árpád-kori sírok között helyezkedett el egy 
DNy-ÉK tájolású Árpád-kori ház. ÉK-i sarka vágott egy 
Ny-K tájolású kora Árpád-kori sírt. Az épület ÉK-i és 
DK-i részén sikerült megfigyelni az egykori falazási 
technikát. A fal vonalában egymás után oszlopokat 
helyeztek el, fonattal befonták kívül-belül sárral be
tapasztották. A bedőlt agyagfalat egy helyütt megta
láltuk. Leletanyaga kerámiatöredékek, állatcsontok; 
a ház mértani közepébe lókoponyát ástak. Az épület 
pénzekkel keltezhető: III. Béla (1173-1196) rézpénze 
és IV. László ( 1272-1290) ezüstdenára megadja a ház 
használati idejét. 

Három Árpád-kori gödröt bontottunk ki, állatcson
tokkal, jellegzetes késő Árpád-kori kerámiával. A göd
rök egyidősek az Árpád-kori épülettel. Az egyik egy ko
ra Árpád-kori sírt meg is bolygatott. 

Az Árpád-kori épület fölött helyezkedett el egy av
val megegyező tájolású későközépkori kőfalalapozás. Ké
só'bbi korokban a falat és az alapozás nagyobbik részét 
elpusztították. Csupán az utolsó sor maradt meg, ezt tud
tuk kibontani, dokumentálni. 

Az alapozás háromoldalú, f1 alakú sarkait nagyobb 
kövekkel erősítették meg. A kövek másodlagos felhasz
nálásúak, valószínűleg a főszékesegyházból származnak. 
Anyaguk mészkő és trachit. 

A Belvárosi iskola helyén állt a középkori plébánia 
és plébániatemplom, melynek romjait 1879-ben lebon
tották. Valószínűsíthető, hogy ezen az alapon állott épü
let a plébánia épületegyütteséhez tartozott. 

Az előkerült- leletanyagot a kalocsai Viski Károly Mú
zeumban helyeztük el. 

NAGY DÁNIEL SÁNDOR 

2 06.  Kalocsa, Kőégető-puszta 
( Bács-Kiskun megye) R, V 
2003.  június 5. és július 1 .  között elvégeztük az Ipari 
park feltárását. A tervezett út nyomvonalában közel 
4000 m2 területen folyt kutatás. Egy őskori falu szélét 
tártuk fel, kerítőárkokkal, gödrökkel stb. Összesen 81 ob
jektumot bontottunk ki. Az előkerült késő rézkori és ko
ra vaskori leletanyagot a Viski Károly Múzeumban he
lyeztük el. 

Munkatárs: V. Székely György. 
NAGY DÁNIEL SÁNDOR 

2 07. Kapoly határa 
(Somogy megye) U, B, LT. Ró, A, Kö, Kk 
2003. december 11-12-én terepbejárást végeztünk a köz
ség teljes közigazgatási területén, amire régészeti örök
ségvédelmi hatástanulmány elkészítése miatt került sor. 
A vizsgálat során először e terület domborzati, vízrajzi 
viszonyait vizsgáltuk meg, ezt állapotfelmérés követte. 
Ahol erre lehetőségünk volt (szántás, vetés, tarló), ott 
extenzív terepbejárást is végeztünk. 

A kutatás során összesen 13 lelónelyet azonosítot
tunk, ezek jellege: őskori települések, bronzkori telepek, 
(valószínűleg késő) bronzkori kemencék, kelta telep, ké
ső kelta-kora római telep, római telepek, villa és teme
tő, avar kori temető, középkori templom és temető, ké
ső középkori telep, valamint szórványként neolitikus kő
eszköz. A vizsgálat során kiderült, hogy az azonosított 
lelónelyek kivétel nélkül a településtó1 DNy-ra, a Kis
Koppány völgyében illetve az azt követő dombvonula
tokon helyezkednek el. 

Munkatársak: Marton Tibor, Molnár Attila és Stib
rányi Máté régészek, Szabó Zoltán régésztechnikus. 

208. Kaposszekcső, Leányvár 
(Tolna megye) Kö 

GÁBOR ÜLIVÉR 

A Kapos és mellékvizei árterébó1 szigetszerűen kiemel
kedő dombon levő vár területén leégették a gazt, ezért 
most jól láthatók a falszakaszok, kincskereső-gödrök. Az 
É-i oldalon a méréskor - a bozót miatt - nem észlelt 
kisebb falszakasz is eló'bukkant. Ezt most 2003. április 
9-én bemértem. A vár közvetlen környékén fó1eg az É
ÉNy-i oldalon, a szántásban gyűjthetők középkori (13.  
század) cserepek és kőtörmelékek. 

MIKLÓS ZSUZSA 

209.  Kaposvár, Kaposfüred ,  ÉK-i lakótelep 
( Somogy megye) R,  B,  A Kö 
Az épülő lakótelep területén több ízben végeztünk elő
zetes terepbejárást, illetve építés közbeni helyszínelést. 

2003. március 21-én azonosítottuk a lelónelyet, és 
felmértük a valószínűleg feltétlenül kutatandó terület 
kiterjedését. A munkálatok megkezdésének késői beje-
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lentése miatt sürgősen elvégzendő munkát egy újabb 
(március 25.) terepszemle után, a törvény által kötele
zően előírt megelőző feltárás beindításaként, március 
31-én kezdtük. Az építési terület ÉK-i sarkában nyitan
dó utca É-i oldalán kutatószelvényt nyitottunk, amiben 
több régészeti objektum foltja j elentkezett. 

A feltárást megkezdő régész betegsége miatt a meg
nyitott kutatószelvény feltárását a kivitelezővel történt 
ütemezés-egyeztetés után késó'bbre halasztottuk, és a 
vízvezeték árkának kivitelezés közbeni ellenőrzését 
kezdtük meg. Az április 10-11-én, 16-án, majd folyama
tosan végzett ellenőrzések során a vízvezetékárokban 
általában nagyobb mélységben, vastag feltöltés-réteg 
alatt, több régészeti objektum metszetét lehetett meg
figyelni .  Mivel az objektumok viszonylag ritka, és mély 
elhelyezkedése miatt a beruházás értékéhez képest 
aránytalanul nagynak ítéltük meg a teljes megelőző fel
tárás költségeit, az április 17-én megkezdett feltáró mun
kát a vezetékárkokban (víz, villany) előkerült objektu
mok bontására, dokumentálására korlátoztuk. Az ápri
lis 17. és május 7. között elvégzett ásatás során 30 objek
tumot tártunk fel. A gödrök és kemencék két fő kor
szakból, a rézkorból (pécel-badeni kultúra), valamint a 
késő Árpád-korból, középkorból (12-14. század) szár
maztak. 

2003.  október 13-18„ október 27-31. és november 
4-6. között végeztem el 13 objektum feltárását a lakóte
lepet ellátó középnyomású gázvezeték építési területén. 

A megnyitott árkokban 6 objektumot észleltem, 
majd október folyamán a frissen megnyitott árkokból 
további 7 objektum került elő. Többségük az Árpád-kor
ra datálható (12-13. sz.) . E korszakból nagy számban 
kerültek elő kemencék (összesen 7), amelyek közül ket
tő egy lakóépülethez tartozott. A települsényomok a 
megfigyelt területen szétszóródva jelentkeztek. A mun
katerület ÉK-i részében, egymástól nem túl nagy távol
ságban bronzkori (mészbetétes kultúra) településnyo
mokat figyelhettünk meg, a 6 objektumból csészék és 
hom bártöredékek származtak. 

KÖLTŐ LÁSZLÓ - M. ARADI CSILLA 

2 1 0. Kardoskút, Szöl lősi ÁG 
( Békés megye) Á, Kk 
2003 .  október 10-15. között leletmentő ásatást végez
tünk, mert a MOL a területen gázvezeték cseréjét haj
totta végre, melynek során egy 40 cm széles és 160 cm 

A legnagyobb mélység sem haladta meg azonban 
az 1 m-t. A gázvezeték árkának tanúsága szerint a tégla
alapozás 150 cm mély volt, alatta döngölt földalap nem 
fordult elő. 

Adattári jelentések nyomán tudjuk, hogy 1894-ben 
az épületben Varga Antal már folytatott ásatást, s az 
alaprajzot, mely a mienkkel teljesen azonos, közzé is tet
ték. 

Az épület ÉK-DNy-i tájolású, téglalap formájú, szé
lessége nagyobb a fő tengely hosszúságánál (10,5x7 m) 
D-i (s vélhetően É-i) oldalán támpillér található, amely 
1 m hosszan nyúlik ki a főfal külső vonalából. Az épület 
téglái vörösek, némelyek egyértelműen az Árpád-kor
ból/középkorból származnak (forma, anyag és kivitele
zés alapján), miként a habarcs is. A sírok K-Ny-i irányí
tásúak és csak a templomtól Ny-ra eső részeken kerül
tek elő, nagyon kis számban. Egyikük az építmény 
(templom?) Ny-i fala alatt feküdt. 

A környéken Árpád-kori és késő középkori csere
pek is előkerültek, a lelet nélküli (legalábbis nem ész
lelt) sírok alapján az építmény templom-besorolása kér
déses. 

2 1 1 .  Kaszaper, Kossuth utca 39.  
( Békés megye) Sza, Á 

RózsA ZoLTÁN 

Tulajdonosi bejelentés nyomán 2003 júniusában hely7 
színi szemlét tartottam a telken, ahol cserepeket talál
tak. 

A Kossuth utca ezen a részen enyhén emelkedik, az 
ősmeder K-i partvonulatának lecsengéseként. A terület 
belterület lévén nem volt teljesen bejárható. Az épüle
tek mellett esetenként a magas vetemény, néhol gyöp is 
gátolt a tisztánlátásban. A fent megjelölt telken fóliasát
rak területén, illetve a szomszédos telken a veteményes 
sorok közti részen lehetett a bejárást elvégezni. Az ered
mény: néhány szarmata és Árpád-kori edénytöredék. 

2 1 2 .  Kazár, I l l .  lelőhely 
(Nógrád megye) B, LT, Sza 

RózsA ZoLTÁN 

A részletes tanulmányt lásd az 51. oldalon!  
VADAY ANDREA 

mély árokkal egy téglaépületet vágtak ketté, Ny-K-i 2 1 3 .  Kálló, Alsó-hegyi földek 
irányban. Az épülettől Ny-ra a kidobott földben ember- ( Nógrád megye) U, B, LT, A 
csontok is előkerültek, így kézenfekvőnek látszott, hogy 2003 decemberében ivóvízberuházást megelőzően vé-
itt egy Árpád-kori-középkori templommal állunk szem- geztünk terepbejárásokat. Kálló község K-i határában, a 
ben. Nógrádi (Vanyarci) -pataktól É-ra, egy kb. 200x200 mé-

Három ponton nyitottunk egy-egy kl1;tatóárkot az teres területen gyűjtöttünk leletanyagot. A leletek közt 
épület, gázvezeték árkán túl eső részeire. Arkaink a ke- neolit, bronzkori, kelta és avar cserepek voltak. A szán-
vés _idő és pénz miatt csak_ a téglafalak irányát voltak___ tás __megboLygatott egy kemencét is, mely_nek szétdúlt 
hivatottak követni. A téglafal az esetek többségében köz- tapasztásából avar kori cserepeket szedtünk össze. 
vetlenül a szántás alatt húzódott. BÁcsMEGI GÁBOR 
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2 1Li .  Kám ,  Jel i-major 
(Vas megye) Á, Kö 
2003. május 12-13-án terepbejárást végeztünk Kám, Bejc
gyertyános határában. A tetiilet a Nagy-Herpenyőtó1 400 
m-re K-re, egy mocsaras ártérbó1 kiemelkedő magaslaton 
fekszik (tengerszint feletti magasság 164 m). A 19. század 
óta intenzív mezőgazdasági művelés alatt áll. A leletek a 
szántó egész területére kiterjedtek. Ny-K-i és É-D-i irány
ba a lelónely pontosan követi a domb határait. 

A kerámia egy része biztosan az Árpád-korra és a 
14-15.  századra tehető. 

2 1 5 . Kelemér, Mohosvár 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 

ILON GÁBOR 

A Gömör megyei Kelemér községtó1 D-re, kb. 2 km-re 
találhatók az egymástól 400 m-re lévő, természetvéde
lem alatt álló Nagy- és Kis-Mohos nevű tavak. A Kele
mér-Putnok közötti országút völgyben futó részének 
éles kanyarulatáról DNy-ra indul el az a völgy, amely
ben az úttól 500 m-re a Nagy-Mohos tavat találjuk. In
nen tovább DNy-ra 200 m-re, a Kis-Mohos tó fölötti dom
bon emelkedik a Mohosvár nevű sáncvár. 

2000 és 2002 során kutattuk a vár sáncát, környe
zetét, valamint a várfalon belül eső területek egy szaka
szát. Meghatároztuk, hogy a várat a 13 .  század második 
felében építették és a 14. század első évtizedeiben, 1338 
előtt el is pusztult. 

2003 .  augusztus 6-19. között kizárólag a vár sánca 
és árka által közrezárt területen kutattunk. A korábbi 
évben megtalált központi toronytól délre és keletre eső 
területeket tártuk fel, a torony és a várfal közötti szűk, 
2,8-3 m széles szakaszokon. 

A várfal déli és nyugati szakaszait az újkori bányá
szat - kis kivétellel - elpusztította, a falaknak csak a ki
szedett árkát találtuk. A déli várfal egy szakaszán az ere
deti kőfal megmaradt, itt a fal a korabeli járószint fölött 
1 m magasságig állt. A déli várfal belső oldalához egy 
téglával fedett járószintű, faszerkezetes fallal épült ki
sebb építmény kapcsolódott. A DNy-i sarokban szintén 
egy téglalap alakú, faszerkezetes épület szenült marad
ványai voltak. Ebben az épületben a vár nyugati oldala 
mentén egy agyagból épített kemencét találtunk. A 
kemence falába benyomódva a kemencét fedő épület 
borona szerkezetének maradványai jól megfigyelhetők 
voltak. Az épület és a nyugati várfal közötti szorosban 
13. századra datálható fazekak töredékei voltak. 

A várfal nyugati oldalához kívülró1 még egy kőépü
let (torony?) kapcsolódik. Ennek az épületnek a feltárá
sát még nem tudtuk lezárni. 

2 1 6. Kerkafalva, N agy-Fenyves-dűlő 
(Zala megye) U 

PUSZTAI TAMÁS 

A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Alsószenterzsé-

bet, Kerkafalva és Kerkakutas határában ,,Alsószenterzsé
beti árvízcsúcs csökkentő tározót" létesít. Az eredeti terv 
földmunkái a Kerka-patak széles, mocsaras árterébó1 eny
hén kiemelkedő domboldalon húzódó, 640x130 m kiter
jedésű lelónely Ny-i felét érintették volna. A 2003. ápri
lis 15.  és május 21. között végzett megelőző próbaásatá
son húzott kutatóárkok alapján bebizonyosodott, hogy 
igen intenzív újkó"kori településsel kell számolni, amely
nek teljes feltárására lett volna szükség. A beruházó cég 
ezért a feltárás várható költségeit figyelembe véve, áthe
lyezte a tározót a régészeti jelenségektó1 nem érintett te
rületre. Ezt követően csak a már megnyitott 14 kutató
árokban végezhettünk feltárást. A próbaásatás során 1176 
m2 felületen 36 objektumot (28 cölöplyukat, és 8 gödröt) 
tártunk fel és dokumentáltunk. A leletanyagból kiemel
kedik néhány kiöntőcsöves edény töredéke, agyagkanál 
töredékei, kisméretű kettőskúpos edények töredékei és 
egy átfúrt kóbalta töredéke. A feltárt régészeti jelensé
gek és a leletek alapján megállapíthatjuk, hogy az újkő
kori lengyeli kultúra településrészletét találtuk meg. 

A próbaásatással egyidőben a kutatóárkoktól ÉK
re a víztározó földmunkái kapcsán, a domboldal al
ján a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság humu� 
szolást végzett, ahol régészeti szakfelügyeletet láttunk 
el. A lehumuszolt terület nagysága 156x30 m (4680 
m2) . A humuszolás során régészeti objektum nem ke
rült elő. 

A leletanyag a zalaegerszegi Göcseji Múzeum Ré
gészeti Gyűjteményébe került. 

Munkatársak: Kreiter Attila régész, Gaál Erika, Ká
mán Beáta technikus és Kiss Virág egyetemi hallgató 
(ELTE) . 

2 1 7. Keszthely, Csók István utca 
(Zala megye) R, N, Kö 

KVASSAY JUDIT 

2003. október 3-án és 7-én régészeti szakfelügyeletet tar
tottam a területen. A helyszín közelében, a belvárostól 
D-re eső területen korábban római kori és középkori te
lepnyomok, szórványleletek voltak ismertek. A tavasz 
folyamán egy Csók 1 .  utcai árokásáskor újra került elő 
kerámiaanyag. 

A Zrínyi u. -Csók u. sarkon levő gyermekkórház előtt 
(a tavaszi helyszíntó1 É-ra), a járda és a füves szegély 
felbontásával nyitottak egy 10x3 m-es szelvényt, egy 
leendő új trafóház helyén. A szelvény mélysége 100 cm, 
a felső kavicsos feltöltés alatt kevert, sötétbarna réteg 
következett, majd a sárga-sárgásszürke agyagos altalaj. 
D-i felében téglasor alatt fut a villanykábel (80 cm), és a 
vízvezeték is ide esik. A szelvény K-i felében a füves, 
kevésbé bolygatott részen, a sötétbarna betöltésbó1 szór
ványosan ember- és állatcsontok kerültek elő, római ko
ri, népvándorlás kori és középkori kerámia p edig 
ugyaninnen, illetve a már kidobott földbó1. A betöltés 
tetején már újabb kori beásás és kerámia, a kiszedett 
fagyökerek között. 
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A Csók I .  utcán K felé tovább haladva, valamint a 
kórház kertjében árkokat is mélyítettek ( 40 cm), ponto
san a meglevő kábelek nyomvonalában. Leletanyag itt, 
az aprókavicsos, barna talajban már nem volt. 

A közműépítések által megbolygatott település-je
lenségek, hulladékgödrök és sírok 40-100 cm mélység
ben lehettek, ezek fölé, az út szélére a 20. században 
fákat ültettek, és már az akkori tereprendezés, feltöltés 
is megváltoztatta a rétegviszonyokat. 

HAÁSZ GABRIELLA 

2 1 8 . Keszthely, Kossuth utca 5 5/a (Kossuth köz) 
( Za la megye) R, V, ú 
Keszthelyen a Kossuth közben az 1006/1-2 hrsz. terü
leten családi házak építését megelőző próbafeltárást 
végeztünk. Irodalmi adatok alapján az 1660-as évek
ben Pethő László várkapitányé volt ez a telek, a mai 
Kossuth utcától a Deák Ferenc utcáig terjedően, és ha
gyatékának összeírása szerint kertészlak, illetve istál
lók voltak feltételezhetők a területen. A feltárás során 
a mai felszíntől 40-60 cm-re lemélyülő Ny-K-i irányú 
30-40 cm széles paliszádfalakat találtunk, amelyek be
töltéséből 19. századi kerámiatöredékek kerültek elő, 
így vélhetően nem török kori, hanem 18-19. századi 
j elenségekről van szó. Szórványként eló'került egy java 
rézkori bikónikus tál peremdarabja, és két ovális, se
kély gödör, közepükön cölöplyukkal, amelyek betölté
sében grafitmázas kora vaskori kerámiát találtunk nagy 
mennyiségű paticcsal együtt. A terület nagy részét szá
mos 19-20. századi beásással - pince, közművek, für
dőmedence, gyümölcsfák gödrei stb. - teljesen tönk
retették. 

2 1 9. Kisar, Pa laj 
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 8 

MÜLLER RÓBERT 

2003 januárjában bronzkori cserepeket adtak át a mú
zeumnak, amelyeket csónaktúra során Tivadarral szem
ben a homokpadon gyűjtöttek. Kimentünk és a tivadari 
oldalról megnéztük a kanyart, ahonnan a leletek szár
maznak. A kanyarnak a belső oldalán van egy homok
pad, mely most víz alatt van. Már ekkor gyanús volt, 
hogy a lelónely másodlagos, mivel nem a víz által rom
bolt, hanem az épített oldalra esik. 

A kisari oldalon, a gátőr vezetett minket a palajig. A 
partfalban valóban nem voltak telepre utaló nyomok. 
Így még inkább valószínűsíthető, hogy a leleteket a ho
mokpadról gyűjtötték. 

2 20. Kisberény, Arany János utca 
(Somogy megye) Ő 

lSTVÁNOVITS ESZTER 

A Koppányvölgye-gázvezeték fektetésekor, a gázárak el
lenőrzése során az Arany János utcában objektumokat 

észleltünk az árokfalban, előkerült pár nagyobb salak
darab, valamint vastag falú, durva megmunkálású, neo
lit vagy rézkori edény aljtöredéke. 

A leletmentésre ezt követően, 2003. szeptember 26-
án került sor Slezák Balázs ásatási technikus vezetésével. 

Az 1. objektum az Arany János utca 1. szám előtt 
lévő villanyoszloptól 6 méternyire K-re található. Az 
árok középen metszette át a kb. 1 ,5 m átmérőjű, 80 cm 
mély objektumot. Mindkét falon jól látszott, hogy az ob
jektum alját és falait kb. 10 cm vastagon kiégették, az 
objektum betöltése nagyrészt hamuból, valamint nagy 
darabokban összeolvadt salaktömbökbó1 áll. A kerámia 
egy része is ezekbó1 a salaktömbökbó1 került elő. 

A 2. objektum az elsőtó1 kb. 4 méternyire Ny-ra, a 
villanyoszlop K-i tövében került elő. Kb. 1 m mélyen az 
árok É-i falában vastag (kb. 20 cm) széles vörös átégett 
sáv mutatkozott. Fölötte betöltés nem volt látható. 

A bontás során egy jól átégett, kb. 1 m átmérőjű 
platniréteg került elő. A platni alatt sűrűn tapasztott 
kerámiaréteg volt, ez alatt egy újabb jó állapotú platni
réteg bukkant elő. 

A második platniréteg lebontása után megtaláltuk 
a második tapasztott kerámiaréteget, ami alól egy újabb, 
az előzőeknél rosszabb állapotú platni került elő. A har
madik platni elbontása után egy újabb sűrűn tapasztott 
kerámia réteg került elő. 

A 3. objektum a Dózsa György utca 11 .  szám előtt a 
gázvezetékárok D-i falában mutatkozott, kb. 40 cm mé
lyen. Az árok metszetében látszott az elvágott platni és 
a megmaradt falak nyoma. Bontás közben mindössze 
egyetlen értékelhető kerámiát találtunk. A kb. 120 cm 
átmérőjű platni alatt kerámiaréteg nem volt. 

2 2 1 .  Kistelek, Gera-föld 
(Csongrád megye) Sza 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

Az M5 7. sz. lelőhelyen, az autópálya 133.  km-szelvé
nyében 2003 .  november 15 .  és december 10.  között 
végeztünk feltárást egy, a nyomvonalat ÉK-DNy irány
ban keresztező, hosszan elnyúló, partos részen, melyet 
Ny-i irányból egy csatorna határol. Összesen 13 931 m2 
területet tártunk fel (11 731 m2 közvetlen nyomvonal, 
és 2204 m2 csatornakorrekció, a nyomvonaltól K-i irány
ban), ahol egy nagy kiterjedésű, hun kori szarmata te
lepülés 241 objektuma került elő. 

A területen 1999-ben már ásott Horváth Ferenc és 
Vályi Katalin, aminek során 2 OOO m2 területen 59 ob
jektum került elő. Egykori ásatási területükhöz kapcso
lódva a lelőhelyet a nyomvonalban mindkét irányban 
tovább folytattuk. Dél felé a lelónely összeér a Kistelek, 
Kecskés földje (M5 9.; MRT 27 /9 lh.) lelónellyel. Észak 
felé ebben az évben nem találtuk meg a telep szélét, 
nyugati szélét a földhát mellett húzódó mély fekvésű, 
egykor vízjárta terület képezi. 

A mezőgazdasági művelés által bolygatott, átlagos 
intenzitású lelónelyen házak, gödrök, karámok, árkok 
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és cölöplyukak mellett megfigyeltünk két műhelyszerű 
épületegyüttest, egy, a nyomvonalban hosszában húzó
dó, feltehetően fa és föld szerkezetes, erődített árkot, 
melyet a fagerendák kiégetésével erősítettek meg. A te
lepen előkerült egy bolygatatlan, rönkkoporsóban elte
metett fiatal nő sírja is. 

A település leletanyagában a jellegzetes felfénye
zett, korongolt edénytöredékek mellett feltűnő a kézi
malmok és töredékeik nagyobb mennyisége, valamint 
a különféle salakanyagok jelenléte. 

BALOGH CSILLA - TÜRK ATTILA 

222 .  Kistelek határa 
(Csongrád megye) Sza, A, Á 
2712 lelónely (M5 4. lh.) :  2003. szeptember 1. és októ
ber 18.  között folytattunk megelőző feltárást az M5 au
tópálya Csongrád megyei szakasza nyomvonalának elő
zetes feltárása során. A feltárt terület nagysága: 6184 
m2• A lelőhely az autópálya nyomvonalához K felől 
csatlakozó felüljáró nyomvonalában található. Koráb
ban az ide húzott 5 m széles és kb. 10 m hosszú kuta
tóárokban Vályi Katalin és dr. Horváth Ferenc a tiszai 
kultúra (?) egy objektumát tárta fel 1999-ben, de a te
rület mély fekvése miatt akkor az ásatást nem lehetett 
folytatni. 

A 2003 .  évi feltárás során avar kori műhelytelep 
részlete került elő, a gyepvasérc kitermelésére szolgáló 
gödrökkel, a telephez tartozó kutakkal, illetve szarmata 
kori körárkos-halmos temetőrészlet (két kirabolt sír) ; 
összesen 77 objektum. 

27171 lelónely (M5 5 7. lh.) : 2003. október 6. és de
cember 3. között végeztük el 8851 m2-nyi területen az 
előzetes feltárást. 

A lelónelyen mindeddig 98 objektumot tártunk fel, 
amelyek egy része a szarmata korból származó, kb. fele 
részben körárkos-halmos temetkezés (33 sír), másik ré
sze Árpád-kori telepjelenség, föként árkok. A régészeti 
jelenségeket a nyomvonalban lehatároltuk, további te
rület feltárása nem indokolt. A megnyitott területen 
azonban a munka 2004-ben még folytatódik. 

BENDE LÍVIA - LőRINCZY GÁBOR 

223 .  Kiszombor, Kiszombor-e le lőhely 
(Csongrád megye) LT, Sza , H 
2003. április 25.  és május 30. között a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Régészeti Intézete és a Móra Ferenc Mú
zeum hitelesítő feltárást folytatott a területen, a Magyar 
Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és a Szegedi 
Biológiai Központ Genetikai Kutatóintézete által veze
tett NKFP pályázat - a Történeti Genetika a magyar eth
nogenezis kutatásában - keretében. 

A lelónely az óbébai út Ny-i oldalán Kiszombor
tól 1 ,5  km-re DNy-ra fekszik. Középpontjában egy 3 
m magas kurgán áll. Móra Ferenc két ásatást végzett 
e lelőhelyen, először 1928 .  augusztus 21 .  és szeptem-

ber 20. között, amikor 31  honfoglalás kori sír tárt fel. 
Ezt követően - a Kiszombor-E temetővel párhuzamo
san - 1930-ban további 2 sírt tárt fel. Móra föként a 
lelőhely D-i és Ny-i oldalán ásott, illetve rövid ideig 
az északin is. 

Az újabb ásatás fő célja a leló11ely pontos feltérké
pezése mellett az volt, hogy a kurgán körüli honfogla
lás kori temető esetleges további sírjait feltárja. A mun
ka során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és az Ása
tási Bizottság előírásának megfelelően a lelónely köze
pén fekvő kurgán hossztengelyei mentén 5 m széles ta
núfalakat hagytunk a kurgánt körülölelő, mezőgazda
sági művelés alatt álló kiemelkedésen. Jóllehet a felszí
nen számtalan, a mezőgazdasági művelés által megboly
gatott csont, illetve leletanyag, továbbá több helyen a 
szántás barázdáiban a sárgás színű altalaj is megfigyel
hető volt a kurgántól mindössze néhány méter távol
ságban, a tanúfalat egészen a kiemelkedés aljáig meg
hagytuk. A tanúfalak közötti területeket a K-i, D-i és 
Ny-i oldalon feltártuk, az É-i negyedet azonban érintet
lenül hagytuk. Mivel a bolygatást nem szenvedő, mű
velés alól kivont halmot nem kívántuk feltárni, a fent 
nevezett módszerrel minden kétséget kizáróan tisztáz
ni kívántuk - jelentősebb károkozás nélkül -, hogy a 
kurgán körüli kiemelkedés a kurgán része, vagy pedig a 
kurgánt egy természetes kiemelkedés tetejére építették. 
A feltárások során őskori jelenségek előkerülésével is 
számolnunk kellett. 

Négy kutatóárokban és 3 szelvényben összesen 
508,28 m2 területet és 46 objektumot tártunk fel, s így a 
feltárt temetőrészek vizsgálatát a jövó'ben újabb kuta
tások kell, hogy kövessék. A kurgán előterébe eső szel
vények területének felszíni megfigyelését és dokumen
tálását követően gépi és kézi humuszolás következett. 
Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a tanúfalból 
megállapítható-e az, hogy jelen esetben a megkutatott 
terület áll-e valamilyen relációban a kurgán tényleges, 
a mezőgazdasági művelés alól kivont területével. Ezek 
alapján egyértelműen eldönthető volt, hogy a kurgán 
előtere azért magasodik ki a környezetébó1, mert egy 
olyan, korábban meglévő földtani képződményről 
(magaspartról) volt szó, amelyre késó'bb a kurgánt is 
emelték. 

A feltárás során megnyitott három szelvény, vala
mint az előírt tanúfalak menti kutatóárkokból több kor
szak emlékei kerültek elő. A szelvényekben kelta, szar
mata és honfoglalás kori sírok, illetve leletanyag hiá
nyában pontosabban nem keltezhető telepobjektumok 
kerültek elő. 

A Kiszombor-e lelónelyen számos kelta La Téne B2-
C1 korszakára keltezhető temetkezést sikerült feltár
nunk. A birituális temető előkerült sírjainak temetke
zési szokásai, illetve mellékletei szkíta és kelta eleme
ket egyaránt tartalmaztak. 

A honfoglalás kori temető Móra jegyzetei alapján a 
10. század második felében indult és a 11 .  században is 
tovább folytatódott. 
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Az új feltárások során három új temetkezést, 
közöttük egy pénzzel keltezhető, lószerszámot, szablyát 
és baltát tartalmazó sírt találtunk, mely - jóllehet az 
egészben eltemetett ló valószínűleg tévedés -, de eset
leg megerősítheti a pogány rítus továbbélését a 11. szá
zadban. 

A feltárt szelvényekben megfigyelhetőek voltak Mó
ra Ferenc ásatásának kutatóárkai is. A Móra kutatóár
kok igen sűrlín és föként a kurgántól Ny-ra fekvő domb
oldalon kerültek elő. Móra általában ÉNy-DK tájolású 
árkokkal dolgozott, melyeket minden esetben teljesen 
igyekeztünk feltárni. A kutatóárkokban a megbolyga
tott sírok antropológiai anyaga feküdt, valamint számos 
olyan tárgy, melyet egykor a sírban a csontok között 
hagytak másodlagos helyzetben. 

Az ásatáson megfigyelt rétegtani viszonyok azt iga
zolták, hogy a kurgán egy természetes kiemelkedésen 
áll, így az egész domb nem része az őskori régészeti je
lenségnek. 

Konzulensek: Marton Tibor (MTA RI) , Szalontai Csa
ba (MFM), Mende Balázs Gusztáv antropológus (MTA RI). 

LANGÓ PÉTER - TÜRK ATTILA 

2 2Li . Kiszombor, Kiszombor-E lelőhely 
( Csongrád megye) R, A, Ge, H 
2003. március 27. és május 20. között a Magyar Tudo
mányos Akadémia Régészeti Intézete és a Móra Ferenc 
Múzeum hitelesítő feltárást folytatott a területen, a Ma
gyar Tudományos Akadémia Régészeti ln tézete és a Sze
gedi Biológiai Központ Genetikai Kutatóintézete által 
vezetett NKFP pályázat - a Történeti genetika a magyar 
ethnogenezis kutatásában - keretében. 

A lelőhely Kiszombortól DNy-i irányban, 2 km tá
volságra, az óbébai úttól 300 m-re ÉNy-ra található. Mó
ra Ferenc 1930. szeptember 5-19. között a területen 
összesen 49 sírt tárt fel kutatóárkokkal (Kis János ta
nyája körül). 

Az ásatás során 4700 m2 felületet tártunk fel. A Ny-i 
oldal kivételével, ahol még néhány avar sír jelentkezett, 
valamennyi irányban megtaláltuk a lelőhely szélét, a 

részleges lovas, lószerszámos temetkezés (33„ 104. ob
jektum) , míg egy esetben a juvenis váz szuperpozíció
ban volt egy avar kori fülkesír rablóaknájával (98. ob
jektum, amely alatt feküdt a 118. objektum) . A további 
honfoglalás kori sírokat Móra a párhuzamosan futó ku
tatóárkokkal megtalálta és feltárta (31„ 32/a„ 34„ 68„ 
105„ 109„ 121 .  objektum). 

A hitelesítő feltárás nyomán eló'került régi és új sí
rok megerősítették a Móra Ferenc által készített teme
tőtérképen látható elrendezést, mely szerint a két te
mető területe fedi egymást. A honfoglalás kori temető 
teljes egészében beleesik az avar sírok közé, amint ezt 
jól mutatja a 98. objektum magyar és a 118. objektum 
avar, vagy a 121.  objektum magyar és a 120. objektum 
avar fülkesír egymással való szuperpozíciója. Egyes sí
rok esetében a feltárás során nem tudtuk eldönteni, hogy 
azok a 10. századi temetőhöz kapcsolódtak-e, vagy pe
dig a korábbi avar temetónöz (21„ 29„ 66„ 73„ 74. ob
jektum) . Ezeknél a síroknál Móra kutatóárkai annyira 
roncsolták a jelenségeket, hogy a sírgödör falai is elbon
tásra kerültek, így azok tájolása alapján sem tudtuk kel
tezni őket. 

Összesen 51 biztosan avar kori temetkezést tártunk 
fel. Az avar temető a korai és a közép avar kor első felé
re keltezhető. A temető jellegzetes kései típusú fülke
sírjai, valamint saroglyás temetkezései sok esetben rab
lottak voltak. A rablás időszaka biztosan a 10. századi 
temető létrejötte előtt bekövetkezett, hisz a temetóoen 
van példa arra, hogy a rablógödörre ráásnak egy hon
foglalás kori temetkezést. Az avar temetkezések jelen
tős részét már Móra is megtalálta, azonban számos ki
rabolt fülkesír esetében nem tárta fel a temetkezés fül-
ke részét, a kutatóárkok alatt sok esetben megfigyelhe
tő és feltárható volt ez a jelenség. 

Konzulensek: Kűrti Béla (MFM),  Mende Balázs 
Gusztáv antropológus (MTA RI). A fülkesírok szakszerlí 
feltárásában Balogh Csilla, Bende Lívia és Lőrinczy 
Gábor nyújtott segítséget. 

LANGÓ PÉTER - TÜRK ATTILA 

D-i oldalon pedig egy kettős osztatú árkot, mely való- 2 2 5 .  Kiszombor, Tanyahalom-dűlő 
színűleg a honfoglalás kori temetőt határolta. A feltárás ( Fel tételezett Kiszombor-F le lőhely) 
során 121 objektumot bontottunk ki. A kibontott objek- (Csongrád megye) A 
tumok jelentős része a korábban már feltárt avar és hon- 2003. március 15 .  és május 10. között a Magyar Tudo-
foglalás kori temetónöz tartozott. A feltárás során há- mányos Akadémia Régészeti Intézete és a Móra Ferenc 
rom más időszakra datálható temetkezés is előkerült. Múzeum hitelesítő feltárást folytatott a területen, a Ma-

Eló'került egy újabb zsugorított rítussal eltemetett gyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és a Sze-
őskori váz (20. objektum), mely a Móra által megtalált gedi Biológiai Központ Genetikai Kutatóintézete által 
zsugorított temetkezéssel képezhet egy idónorizontot vezetett NKFP pályázat - a Történeti genetika a magyar 
is, és feltételesen a rézkorra keltezhető. A 6. és 7. objek- ethnogenezis kutatásában - keretében. Az ásatás célja a 
tum a bennük feltárt leletanyag alapján valószínűleg ko- falutól DNy-ra 1,8 km távolságban fekvő, Móra Ferenc 
ra népvándorlás kori és összekapcsolható a Móra által által részben feltárt temető hitelesítése volt. A lelóne-
germánként meghatározott sírral. A Kiszombor-E teme- lyet a mai Tanyahalom-dűlóoen a JATE Régészeti Diák-
tő esetében a JO. századL sírok közül 3 teljesen in situ_köre 1975-ben azonosította, melyet sikerült megtalál
volt, vagyis ezeket Móra nem találta meg (33„ 98„ 104. nunk a felszínen maradt csonttöredékek és egy 1927-es 
objektum) . A három bolygatatlan sír közül kettóoen volt kataszteri térkép alapján. 
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Az ásatás során 1290 m2 területen összesen 39 ré
gészeti objektumot találtunk. Az előkerült leletek alap
ján egy leora és leözép avar leorra keltezhető avar temetőt 
tártunk fel, mely azonban biztosan nem azonos a 
Kiszombor-F temetővel, mivel az a késő avar korra kel
tezhető. Az általunk feltárt leló11elyen a mezőgazdasági 
művelés számos sírt elpusztított, régészeti kutatóárkokat 
nem találtunk. Az 1 .  sz. sírba egy csoportba visszarakott 
csontok azonban arra engednek következtetni, hogy azt 
már Móra korábban feltárta, így a leló11ely feltételesen 
azonosítható a Kiszombor-F lelónellyel. A temető telje
sen feltártnak tekinthető és időrendjét tekintve azonos 
a Kiszombor-E temető avar sírjaival, melyet a leletanyag
ban, a fülkesírokban (kései típusú) és a temetkezési szo
kásokban megfigyelhető párhuzamok mellett néhány 
tökéletesen azonos tárgytípus is bizonyít. 

A temetóben 17 aknás avar temetkezés, 7 avar fülke
sír, 2 avar lósír mellett egy hármas osztatú árok is előke
rült (33. objektum) , mely talán a temetőárok. Nem bizo
nyult régészeti objektumnak 4 jelenség, illetve 9 objek
tum leletanyag hiányában pontosan nem keltezhető. 

A régészeti jelenségek döntő többsége bolygatott, 
illetve rablott volt, de számos bolygatatlan avar sír is 
előkerült. A temető leggazdagabb, bolygatatlan sírja a 
16. objektum volt, melynek bizánci solidus melléklete 
terminus post quem kronológiai támpontot is ad a te
mető keltezésére. A gazdag ezüst- és aranytárgyakkal 
eltemetett avar nő az egyik leggazdagabb kora avar kori 
sír Csongrád megyében. A sírból előkerült, két bizánci 
solidusból készített nagygömbös arany fülbevalók ki
emelkedő leletei a korszaknak. 

Egyedülálló leleteket tartalmazott még a 39. objek
tum. A feltárt sírban olyan bronzlemezbó1 préselt, S-ala
kú, bordás felületlí, aranyf óliával fedett ruhadíszek ke
rültek elő, melyek legközelebbi párhuzamai a bizánci fém
m(ívességben és a gepida hagyatékban figyelhetők meg. 

A Kiszombor-F temető hitelesítése tehát nem sike
rült, azonban a rendelkezésünkre álló adatok alapján 
úgy véljük, hogy a feltárt területtó1 150 m-re DK-i irány
ban fekvő kiemelkedés lehet ez a leló11ely. 

Konzulensek: Kürti Béla (MFM) , Mende Balázs 
Gusztáv antropológus (MTA RI) . A fülkesírok szakszer(í 
feltárásában Balogh Csilla, Bende Lívia és Lőrinczy Gá
bor nyújtott segítséget. 

LANGÓ PÉTER - TÜRK ATTILA 

226 .  Komárom, Molaj 
( Komárom-Esztergom megye) Ró 
2003 tavaszán Komárom molaji városrészében nyom
vonalas munkák megelőző feltárása során Ny-K-i irá
nyú, késő római téglasírt találtunk, mely egy 13-14 éves 
(a mellékletek alapján) fiú sírja volt. A sírt az ókorban 
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kirabolták. A fogain látható elváltozások (bemélyedé
sek) fogzománc-hypoplasi-ára (fogzománc-képződési za
var) utalnak, amelyet táplálkozási hiányosság, hosszan 
tartó lázas állapot, vagy heveny fertőző betegség okoz
hatott.14 

A sírt 11 tegulából építették meg. Az 1999-ben ta
lált téglasírtól eltérően tetejét nem háztetőszerlíen ké
pezték ki, hanem vízszintesen fedték le. (Lásd az illuszt
rációkat ! )  

Megmaradt mellékletei: kisméretíí piros festéslí kor
só, bronz övcsat és bronz szíjvég. 

2 2 7. Komárom, Szőny, Vásártér 
( Komárom-Esztergom megye) Ró 

SZÁMADÓ EMESE 

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókori 
Régészeti tanszéke és a komáromi Klapka György Mú
zeum között 1992 óta fennálló tudományos együttmlí
ködés keretében, a komáromi városi önkormányzat 
anyagi támogatásával 2003. június 30.-július 25. kö
zött folytattuk az ókori Brigetio területén végzett fel
tárásunkat. 

Ebben az idényben nyolc, egyenként 4x4 m mére
tlí szelvényben, összesen 128 m2 felületen dolgoztunk. 
Ezek közül három 2002-ben már kutatott, a többi újon
nan nyitott szelvény volt. Célunk egyrészt az 1992 óta 
folyamatosan feltárt lakóház periódusainak tisztázása, 

14 Az antropológiai meghatározás Merczi Mónika munkája. 

másrészt a G12 szelvényben előkerült falfestmények fel
szedése, valamint a szelvény bővítése volt. 

A feltárás során megállapítottuk, hogy a 2002-ben 
a H13 és H14 szelvényben talált, kő alapozású vályog
fal, amelyet kemény, fekete agyagfelületre alapoztak, s 
amelyben 2000-2001-ben az épület első építési perió
dusát (Kr. u .  1. sz. vége) jelentő fakonstrukció nyomait 
is megtaláltuk, az épület első kőperiódusa lehetett, ame
lyet a Kr. u. 2. sz. végén elbontottak. Erre a H12 szel
vény SE135 rétegében talált Antoninus Pius érem, va
lamint a 2002-ben a H14 szelvény két vályogfala közötti 
járószint feletti omladékból eló'került Faustina minor 
érem utalhat. 

A második kőperiódus a Kr. u. 2. sz. végére keltez
hető, s ennek nyomait a H15 és a G12 szelvényben ta
láltuk meg. A H15 szelvényben az É-D irányú falsza
kasz alapozása a H14 szelvényben visszabontott agyag
falak fölött indul. Feltártuk ugyanennek a falszakasz
nak a szelvény északi és déli oldalán egyaránt K-Ny irá
nyú keresztfalát, illetve a falhoz csatlakozó, keményre 
döngölt agyaggal kipótolt terrazzo járószintjét. A G12 
szelvényben ugyanehhez a periódushoz tartozik az 
ugyancsak visszabontott É-D irányú falszakasz, valamint 
azok a falfestménytöredékek, amelyeket a szelvény nyu
gati felében egy feltöltés-rétegbe szórtak bele a Kr. u. 3 .  
század elején végbement átépítéskor. Ennek során 
visszabontották az SE067 számú falat, és ekkor építet
ték az SE069 számú, lényegesen magasabbra alapozott 
falat, amelynek sarkát sikerült megtalálnunk. 

Az F12 szelvényben előkerült ugyanennek a legké
sóbbi (harmadik) kőperiódusnak a folytatása, amely az 
épületnek a bejárata lehetett (talán az ajtót vagy kaput 

2Ld 
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tartó vas zsanérokkal, mindkét falkiszögellés közelébó1) . 
Ettől nyugatra nagyméretű, vízszintesen planírozott 
freskókra helyezett téglalapokkal kirakott É-D irányú 
járószintet (az 1994-ben az F14 szelvényben megtalált 
folyosó északi folytatása?) találtunk, amely szintben 
megfelel a szintén elplanírozott freskókkal alapozott 
terrazzónak a G12 szelvény ÉNy-i sarkában. Az utolsó 
kőperiódus pusztulását az F12 szelvény DNy-i sarkában, 
a tetőomladékban talált Severus Alexander-sestertiusok 
(köztük egy római kori hamisítvány) jelzik, amelyeket a 
szomszédos szelvény (G 12) azonos magasságú omladék
rétegéből előkerült III. Gordianus érme pontosít. Eh
hez az utolsó kőperiódushoz tartozott az az imbrexekből 
összeállított, íves vonalvezetésű csatorna, amelyet már 
2002-ben megtaláltunk, s amelynek folytatása a G12 
szelvény nyugati felében, a falsarkon belül került elő. 
Már az épület felhagyását követően keletkezett az a kör 
alakú beásás, amely megszakította az SE070-SE146 szá
mú csatorna folytonosságát, valamint az SE064 számú 
falsarkot is metszi. 

Az F15 szelvényben többszörös omladék- és planíro
zás-rétegek elbontása után egy rossz megtartású, kétpe
riódusú terrazzo-felületet találtunk, amelyhez tartozó fal
vagy falkiszedés nyomait nem sikerült megfigyelnünk. 

Az E15 szelvényben a szelvény 3/4 részére kiterjedő, 
sárga agyagba ágyazódó tetőomladékot tártunk fel. Az 
ásatás négy hete alatt ennek az egy rétegnek az aprólé
kos bontásával, dokumentálásával foglalkoztunk. A tető
omladékot 1x1 méteres négyzethálós rendszerben fel
szedtük és az összes töredéket a múzeumba szállítottuk. 
A tetőomladék alatt masszív sárga agyagréteg került elő. 

Külön is ki kell emelni a H13 szelvényben 3 m mély
ségig feltárt, 260 cm átmérőjű, a nyers agyagba vágott, 
peremén odatapasztott, 1x1,5 római láb méretű vályog
téglákkal „kibélelt", vastag sóderréteggel betemetett ku
tat, amely metszi az SE081 kőalapozású agyagfalat (egy 
kis szakasza „belefut" a kútba) . A kút érdekessége, hogy 
betemetése után, még a római korban, 1 m átmérőjű 
újabb kutat ástak bele, amelynek betöltéséből tegula
és kőrögök, valamint egy aranyozott bronz betű töredé
ke került elő. 

A leletek sorából kiemelkedik a H12 szelvényben 
talált, 20 cm hosszúságú, ép cochlear, az ugyanebben a 
szelvényben, az Antoninus Pius érmének társaságában 
előkerült öntött ólomvotív, talán Herculest vagy Mer
curiust ábrázoló szobrocska. 

Az ásatáson részt vett Bartus Dávid, Magyar Myrtill, 
Szabó Dániel, Vida István régész, Kurovszky Zsófia fes
tőrestaurátor-művész, valamint Balogh Roland, Barta 
Andrea, Beck Attila, Boruzs Katalin, Dévai Kata, Farkas 
Zoltán, Gál Erika, Gálos Viktor, Gelencsér Ákos, Gyurko
vics Éva, Havas Zoltán, Hudecz András, Kerpely Klára, 
Kovács Loránd Olivér, Kurunczi Mónika, Petrik Máté, 
Rupnik László, Sándor Ildikó, Somorjai Szabolcs, Sey 
Nikol€�tta, Siller Erika, Szigli Kinga, Tó'kgs Tímea, Varga 
Gábor régészhallgató. 

BoRHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EMESE 

228 .  Komlóska, Pusztavár 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, Á 
2003-ban folytattuk a Komlóska felett 435 m magas he
gyen emelkedő Pusztavár - középkori nevén Solymos -
2001-ben megkezdett szondázó jellegű kutatását. 

A vár három pontján végeztünk újabb kutatásokat. 
Az ásatás súlypontját a déli kerek torony, illetve a hozzá 
kapcsolódó épületek falmaradványainak további kibon
tása jelentette, illetve vizsgáltuk az osztófal és a keleti 
várfal belső csatlakozási pontját. Az északi toronytól nyu
gatra, az itt mintegy 140 cm magasan álló nyugati vár
falra merőlegesen nyitottuk meg a 6. kutatóárkot, a fal
hoz kapcsolódó rétegek vizsgálatára. 

A kutatóárokban a kevert humuszos réteg alatt, de 
attól nehezen elkülöníthetően egy kisebb köveket, ka
vicsokat és nyomokban habarcsrögöket is tartalmazó ré
teget figyelhettünk meg. Ezt a réteget a vár építésével 
hozhatjuk összefüggésbe, amit az árok északi profiljá
ban a felső részen két helyen is mutatkozó nagyobb ha
barcskifolyás is bizonyít. Leletanyag: Árpád-kori és mé
lyebbró1 több őskori kerámiatöredék is, valamint állat
csont. A kidobott föld átvizsgálásakor emellett egy 14. 
század elejére keltezhető úgynevezett „gótikus kulcsot" 
találtunk. 

Az osztófal és keleti várfal csatlakozási pontjáról 
egyértelműen megállapíthattuk, hogy itt az osztófal 
épült hozzá a külső várfal belső síkjához. Az erősen om
ladékos és szinte teljes egészében leomlott osztófal vizs
gálatára nyitott kutatóárok segítségével azonban csak 
az alapozás néhány egymáson fekvő kövét sikerült azo
nosítanunk. Csupán a várfaltól nyugatra mintegy 350 
cm-re sikerült megállapítanunk az osztófal kb. 180-190 
cm-es szélességét. 

Letisztítottuk a déli kerek torony falának déli, kül
ső oldalát, illetve falkoronáját. A torony nyugati olda
lának tisztítása során egy déli irányból felvezető, a to
ronyhoz hozzáépített egyenes falra támaszkodó lép
csősor 13 elemét fedeztük fel .  A lépcsősor egykori kül
ső pofafala leomlott, de habarcsos nyomai a mélyeb
ben eló'került fokokon még megfigyelhetó'k. A feljáró 
északi, felső végéhez egy kb. 220x220 cm belvilágú 
„lépcsónáz" csatlakozik, melynek nyugati fala már szin
tén hiányzik. Belső területének kibontása során a lép
csősor felső végénél 160 cm-rel mélyebben leszenült 
gerendamaradványok és egy erősen habarcsos felület 
került a felszínre. Mindez a lépcső egykori faszerkeze
tű folytatására utalhat. 

A toronytól északra elhelyezkedő, vele egybeépült 
úgynevezett négyszögletes épület nyugati, észak-déli 
irányú falának külső falsíkját mintegy 12 m hosszan si
került letisztítani. A fal északi végén csatlakozik hozzá 
egy nyugati irányba induló, feltételezhetően az épüle
tet a külső várfallal összekötő, ismeretlen szélességű fal, 
melyet eddig kb. 5,5 m hosszan tisztítottunk le. Ez utóbbi 
fal talán a déli várrész- északi oldalát zárja le a két vár
részt elválasztó árok felé. 

FELD IsTv ÁN - GÁL VIKTOR 
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2 29 .  Koppányszántó, Csát 
(Tolna megye) Ő, Kö 
A falutól DK-re, a Koppány D-i partján Torma István 
1962-ben azonosította a középkori Csát falut 150x400 
m-es területen (92. lh.). 1997-ben jómagam lokalizál
tam a falu templomának helyét. 

2003.  május l -jén a lelőhelyet újra bejártam. A 
templom foltja kb. 20x10 m-es, Ny-K irányú, téglalap 
alakú kő- és tégla törmelékes foltként jelentkezett. A fel
színen sok volt az embercsont, szinte kizárólag a temp
lomtól DDK-re, kb. 10 m hosszan. A templomtól DK-re 
kb. 20 m-re egy kör átmetszetű kő töredékét (oszlop
törzs?) találtam a szántásban. A leló11ely K-i szélén ős
kori cserepek jelentkeztek, az őskori leló11ely részben 
fedi a középkori falut. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2 30 .  Koroncó határa 
( Győr-Moson-Sopron megye) U, R, B, V, LT, Ró, H, Á, 
Kö, Kú 
A terepbejárásokra Koroncó község rendezési tervé
hez kapcsolódó régészeti örökségvédelmi hatástanul
mány előkészítése során került sor 2002. október-2003. 
május 31. között. Cél a település területén található 
már ismert régészeti leló'helyek azonosítása, illetve a 
megadott településfejlesztési térkép alapján a várha
tóan beépítésre és belterületbe vonásra kijelölt terüle
tek régészeti szempontú vizsgálata, állapotfelmérése 
volt. 

A KÖH adattárában 26 azonosítható leló'helyet tar
tanak nyilván a területró1, valamint egy leló'hely (Kö
lesdomb) Győr-Gyirmót 14. sz-ként szerepel, de jelen
leg Koroncó közigazgatási területéhez tartozik. Ezekbó1 
25 leló'helyet sikerült azonosítani. 15 új területet vizs
gáltunk, melyek közül 7 bizonyult új leló'helynek, a fenn
maradó 8 terület pedig objektív okok (már nagyra nőtt 
vegetáció, bekerítés) miatt nem volt bejárható. Két te
rület - Pagonyalja és Zöldmajor, a távolabbi tervekben 
lakóparkként, illetve szabadidős területként szerepel -
jelenleg terepbejárással nem vizsgálható, mivel nagy
részt erdő. 

A terepbejárás során azonosított leló'helyek jellege: 
8 neolit, 5 rézkori, 19 bronzkori, 3 kora vaskori, 4 kelta, 
5 őskori (általában) ,  13 római kori, 2 honfoglalás kori, 8 
Árpád-kori, 13 középkori, 3 kora újkori. 

2 3 1 .  Körösladány, belterület 
( Békés megye) 0 

M. EGRY ILDIKÓ 

Körösladány község belterületén 2003. április elejétó1 
július közepéig folytak a települési szennyvízhálózat-é
pítési földmunkák és azzal párhuzamosan a mi régésze
ti felügyeletünk. 

2003-ban gyakorlatilag a település teljes belterü
letét érintette a földmunka. Régészeti felügyeleti mun-

kánk nagyobb részt az aktuálisan kiásott árkok, illetve 
jobbára csak kisebb árokszakaszok metszetfalainak vizs
gálatából, valamint az árkokból kitermelt föld vizsgá
latából állt. A kiásott árkokban régészeti korú, értékel
hető leletanyagot nem találtunk. Ez az érdekes, nega
tív eredmény a már ismert régészeti lelőhelyek terüle
tére is érvényes, különösen érdekes ez a református 
templom környékére, ahol a múltban több alkalom
mal is embercsontokat és sírokat találtak a földmun
kák során. Az árkokból néhány alkalommal régészeti 
szempontból nem értékelhető, 19. századi kerámia ke
rült elő. Több esetben jól megfigyelhető volt, hogy a 
szennyvízvezeték árkát egy igen vastag, újkori feltöl
tési rétegbe ásták bele. 

2 3 2 .  Körösladány, belterület 
(MRT 6 .  k. 7/ 1 1 1  l h . )  
( Békés megye) Kö, ú 

LISKA ANDRÁS 

2003. augusztus 11-én értesítést kaptunk, hogy a Tüköry 
Lajos Általános Iskola előtt egy kisebb szakaszon vízve
zeték javítása során téglák kerültek elő. Másnap megte
kintettem a helyszínt. Az iskola az 1805-ben épült 
Wenckheim kastélyban van, mely késó'bb a Merán csa
ládé volt. 

Az árkot közvetlenül az iskola kapuja előtt, kissé fer
dén ásták ki, kb. 120 cm mélyen találták a téglákat. Egy 
részük, a megfigyelés szerint, mintha alapozás megma
radt része lett volna, a többi szétszórt törmeléknek tűnt. 

A téglák között több méretű volt, de valamennyi 
laposabb a ma használatos tégláknál. A kisebb, lapos 
példányok mellett nagy, széles, szintén lapos téglákat is 
találtak. Legalább 5 eltérő típust figyeltem meg. Két na
gyobb méretű téglán kidomborodó H,  egyen pedig M 
betű volt látható. A téglák többsége jó minőségű, újko
rinak tűnő, de néhány darab törésfelülete alapján eset
leg korábbi (középkori) is lehet. Ezek szerkezete nem 
olyan tömör, mint a többié. Néhány tégla mintha má
sodlagosan megégett volna. Ezek súlya nagyobb, mint a 
többié, és mintha valamilyen fémmaradványt tartahnaz
na. Érdekes a kötőanyag is, mely egyes téglákon agyag
szerű. Ezek lehettek az alapozásban. A téglák másik ré
szén a szokásos habarcs nyomait figyeltem meg. A tég
lák egy része esetleg padlót, járdát borított. 

2 3 3 .  Köröstarcsa, Ürmöshát 
( Békés megye) Á 

MEDGYESI p ÁL 

2003. augusztus 9-én egy köröstarcsai lakos egy kétélű 
acélkardot hozott be a Munkácsy Mihály Múzeumba. A 
tárgyat 2000 novemberében, horgászás közben találta. 
A leló'hely Köröstarcsa Ürmöshát nevű határrészén, a 
Ke_ttőscKörös_medr_e. 

Az Árpád-kori kétélű kard 104,8 cm hosszú. A pen
ge hossza 88,5 cm, szélessége a tőnél 5 cm. Az egyszerű, 
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egyenes, pálcás hárító 22,8 cm hosszú. A markolatgomb 
szabálytalan, bikónikus, átmérője 4,9 cm. A penge kö
zepén széles, sekély vércsatorna húzódik. Ennek szé
lessége 1,6, hossza 66 cm. A penge a hegy felé fokozato
san keskenyedik. 

23Li .  Kőszegpaty határa 
(Vas megye) Kö 

MEDGYESI p ÁL 

2003. október 28-án jártuk be a község településrende
zési tervében fejlesztési területként feltüntetett földe
ket. Az időjárás alkalmas volt a terepjárásra, néha a ki
sütő nap zavarta tevékenységünket (súrolófény) . 

A 161. helyrajzi számú területen középkori lelóbe
lyet azonosítottunk. A terepbejárás által érintettük az 
alábbi területeket is, de itt régészeti leletet nem talál
tunk: 08716 hrsz. keleti fele, 051/1 hrsz. délnyugati vé
ge, 0108 hrsz keleti vége. 

Munkatársak: Kiss Krisztina adattáros, Derdák Fe
renc geodéta és Kiss Péter régész. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

235 .  Kővágótöttös, római katol ikus templom 
(Baranya megye) Kö 
A román eredetű templom fala mentén az árkokat a 
templom vízmentesítését szolgáló szigetelőréteg leraká
sa érdekében ásták. Az árkok mélysége régészeti szem
pontból sekély volt: 40 cm. A 2003. április 22-24. kö
zött végzett megfigyelés során korábbi bolygatások ered
ményeképpen szórványos embercsontok bukkantak elő, 
nem eredeti helyzetben. A szintén szórványos kerámia
töredékek középkoriak voltak. 

Legérdekesebbnek az egykori templom és temető 
kerítőfala mutatkozott, melynek alapjai a föld alatt va
lószínűleg még nagyrészt megtalálhatók. Kisebb szaka
szait felmértük és lefényképeztük. A dokumentáció alap
ján akár ki is szerkeszthető lenne annak eredeti köríve. 
Külön ásatást nem végeztünk. 

A feltárt terület nagysága: 21 m2• A templom mű
emléki védettség alatt áll. Az előkerült kerítőfalak nagy 
része továbbra is föld alatt, védett helyen van. 

236 .  Kup,  Egyes 
(Veszprém megye) U ,  R 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2003. augusztus 5-22. között negyedik alkalommal 
folytattunk ásatásokat a lelőhelyen. Az ásatás célja 
az volt, hogy a 2000-ben megkezdett nagy lengyeli 
gödörkomplexum és a cölöplyuk-sorból kikövetkez
tethető ház határait megtaláljuk. Emellett be kellett 
fejezni a 2002-ben kitűzött, és a mostoha időjárás 
miatt idő hiányában fel nem tárt (2002/X.) szelvényt. 
Célunk tehát az volt, hogy a legtöbb leletet hozó I. sz. 
ásatási területen minél nagyobb összefüggő felületet 

tárjunk fel, az értelmezés és az egységes feldolgozás 
céljából. 

Ennek megfelelően szelvényeinket a tavalyi X.  szel
vény helyére és köré, valamint a tavalyi VIII. és VII. 
szelvények mellé csatlakozólag telepítettük. 

Idei szelvényeinket folytatólagosan, a XII-XVI. kö
zött számoztuk. A XII. és XVI. szelvényektó1 É-ra egy 
keskeny árkot húztunk, amely tulajdonképpen ezen szel
vények bővítése, és biztosítja a csatlakozást a 2002.  év
ben feltárt területek felé. 

Az eddig feltárt felület összesen 275 m2, ebből az I .  
ásatási területen 195 m2• Az idei évben összesen 85 m2 
felületet tártunk fel, részben átfedésben a korábban fel
tárt szelvényekkel (VII, VIII. szelv. szegélye),  illetve a 
tavaly félbehagyott X. szelvény került teljes mértékben 
feltárásra (átfedés a X. szelvény teljes területét beszámít
va összesen kb. 20 m2) .  További mintegy 400 m2-t dózer
rel megkutattunk az 1. ásatási szezon idején (2000), gya
korlatilag negatív eredménnyel, bár ez az idei tapaszta
latok alapján (vastag kavicsos steril agyag a humusz alatt 
és a kultúrréteg felett) , megkérdőjelezhető. A lelóbely 
teljes kiterjedése terepbejárásaink szerint kb. 1 km x 
200 m a Bitva-patak feletti domboldalon, KÉK-DDNy 
irányban. 

A feltárt objektumok: részben egy nagy gödör komp
lexum, igen sok állatcsonttal, közte teljes kutyakopo
nyák, bikakoponya és szarvak, több cölöplyuk, paticsos 
omladékréteggel. Az eddig megismert ház- és gödör
komplexumtól Ny felé összefüggő házomladékréteg, 
amely Ny felé folytatódik (feltáratlan) , alatta vesszőfo
natos tapasztott kemence átégett maradványa, hamu
zógödörrel és ebbe beásott cölöplyukkal. Az objektu
mok pontos értelmezését a leletanyag vizsgálata után 
tehetjük meg. Legalább két, de inkább három - egymás
hoz nagyon közel települt és valószínűleg kissé külön
böző korú - házhoz tartozik a leletanyag. A korábban 
feltárt tűzhelyekkel együtt az I. területen 3 kemence 
került elő, egyikük (2001. szezon) a DVK, a másik kettő 
(2002. illetve 2003. évi ásatás) a lengyeli kultúrához tar
tozik. A gödrök egy része - a 2000-ben feltárt nagy gö
dör és a 2003. bikakoponyás gödör - biztosan építési 
áldozatnak tekinthető, ami a kutyafejes gödrökró1 is el
képzelhető. Az előkerült leletanyag zömében a lengyeli 
kultúrához (annak II. fázisához) tartozik. Emellett szór
ványosan találtunk ebben az évben is a dunántúli vo
naldíszes kerámia kultúrához tartozó cserepeket (XVI. 
szelvény K részén) és szórványosan Balaton-Lasinja jel
legű leleteket (XIV. szelvény, omladék) . Ez utóbbi új 
elem a lelőhelyen. Objektumot egyértelműen sem a 
DVK, sem a Balaton-Lasinja anyagához nem tudunk ren
delni a 2003-as anyagban. 

Terveink szerint az ásatásokat ezzel a szezonnal be
fejezettnek tekintjük, hogy a gazdag leletanyag feldol
gozását, közlését elvégezhessük. A lelőhely igen gazdag 
és további kutatásra, védelemre feltétlenül érdemes. 

Munkatársak: Regenye Judit, Simán Katalin. 
T. Bmó KATALIN 
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2 3 7. Legénd határa 
( Nógrád megye) Pa , U 
Rovnya: A falutól távol eső, Rovnya nevű dombtetőtől 
keletre, a Csurgó-hegy gerincének folytatásában, a fris
sen feltört terület még szét nem esett rögei között nagy 
területen (200x70 m) minimális mennyiségű leletet 
gyűjtöttünk. A szántás sárgás löszszerű anyagot hozott 
a felszínre, itt hiányzik a máshol megszokott vöröses
barna agyag. 

A minimális leletanyagot 15 hidrokvarcitszilánk és 
pattinték mellett néhány andezit és kvarcitszilánk kép
viseli. Az egyetlen megmunkált eszköz egy hidrokvar= 
citból készült kaparó. 

A lelónely igen jó topográfiai helyen fekszik: ÉK fe
lé ellátni a Lókos-patak széles völgyén át az Ipoly völ
gyéig, D és K felé is jó panorámát biztosít: a Hidegkúti
árok É, a Halyagos-völgy D felé nyílik. 

A lelónely a korábban gyűjtött, szintén nem túl nagy 
számú lelet alapján a levéleszközös középső paleoliti
kumba sorolható. 

Káldy-tanya: A keskeny, ÉNy-DK-i irányú hosszú 
dombháton több alkalommal gyűjtöttünk régészeti kő
eszközöket és gyártási hulladékot. A leletanyag 5 jól el
különülő felszíni koncentrációból származik, amelyeket 
az előkerülés sorrendjében számoztunk meg. 

Az 1. számú koncentráció a faluból a rovnyai lelő
helyre vezető út mentén, részben szántott, részben je
lenleg műveletlen területre esik, kiterjedése kb. 100-
120x100 m. A lelónely ÉK-i részén, a szántásban csak 
kisméretű pattintékot és egy technikai szilánkot talál
tunk. A nyersanyagok között érdekes a hidrokvarcit mel
lett a meglepően sok üveges kvarcporfír, néhány obszi
dián- és radiolaritlelet. Az innen származó anyagban 
egyetlen, valószínűleg krakkói júra tűzkó'bó1 (?) készült 
pengetöredék tartozhat az újkó'korba. A nem művelt, 
DNy-i részen két szilánkvakaró mellett egy kettős kapa
ró és egy retusált penge került elő, ami a középső paleo
tikumba helyezi a lelónelyet. 

A műveletlen területen az előző folttól világosan 
elkülönülve, attól egy mélyedéssel elválasztva került elő 
a 2. számú koncentráció, melynek átmérője kb. 40x40 
m. A pattintékok mellett említésre méltó egy üveges 
kvarcporfír retusált szilánk és egy kisméretű, kárpáti 
radiolaritból készült hegyes kaparó. 

A 3. számú felszíni koncentráció a terület legésza
kibb részén, egy félszigetszerű földnyelven fekszik, mé
rete kb. 65x45 m. A nem művelt területen az állatkapa
rásokban és az erodált területeken kevés pattintékot 
gyűjtöttünk, melyek nagy része hidrokvarcitból, illetve 
üveges kvarcporfírból készült. 

A 4. számú koncentráció földút kanyarjában, kb. 
20x20 méteres területen került elő a szántásban és a 
műveletlen területen egyaránt. A leletkoncentrációból 
gyűjtött kisméretű pattintékok eszközök hiányában nem 
keltezhetőek. 

A nagy kiterjedésű (150x70 m) 5. koncentráció az 
előzőektől nagyobb távolságban fekszik DK- felé. Az in-

nen származó eszközök ( 4 kaparó, 1-1 bifaciális kés, le
véleszköz és vakaró) alapján a felszíni koncentráció 
középső paleolitikus. A szokott hidrokvarcit- és kvarc
porfírleletek mellett viszonylag sok szilánk készült ka
vicsnyersanyagból, melyek csaknem kivétel nélkül 
nummuliteszes kovakavicsok. 

238 .  Lepsény, Vasút utca 92.  
( Fejér megye) Ró? 

MARKÓ ANDRÁS 

2003. május 28-án bejelentés érkezett a székesfehérvá
ri múzeumba, hogy a Vasút u. 92. számú telek előtt csa
tornázás közben falmaradványt találtak. Május 29-én 
kiszálltunk a helyszínre. A falmaradvány a Mezőszent
györgy felé vezető út mellett, az útra merőlegesen hú
zott, kb. 120 cm széles 250 cm hosszú, 200 cm mély 
csatornaárokban került elő. Az ÉÉNy-DDK irányú fal 
közvetlenül az út mellett, a talajfelszíntó1 mérve 80 cm
re jelentkezett. Megmaradt magassága az alapozás aljá
tól mérve 110 cm, falazása opus mixtum. A csatorna
árok D-i oldalán a felszínhez közel néhány kő volt lát
ható. A fal az út mellett fekvő úteresztó1 kb. 370 cm-re 
található, az úttal kb. párhuzamosan. Ezen a részen ve
zették volna keresztül az út alatt a csatornát, de a fal 
miatt az átfúrást a már meglévő úteresz alá helyezték 
át. A csatorna nyomvonala az úttest közepén halad. 

A Cinca-patak mellett római kori település ismert. 
1980-ban a patak jobb oldalán egy római kori síremlék
töredéket szántottak ki, valamint szántáskor kerámiatö
redékek is felszínre kerültek. A falmaradvány a telepü
lésnyomokhoz, illetve a kőemlék eló'kerülési helyéhez 
közel fekszik. 

2 3 9. Letenye, Egyeduta 
(Zala megye) R, V, Ró, Á 

G. NÁDORFI GABRIELLA 

Letenye K-i szélén, Egyeduta városrésztó1 D-re, a Mu
ra-folyó széles völgye fölé meredeken magasodó domb 
oldalán, az M7 autópálya-nyomvonal humuszolásának 
megkezdésekor, a 228+430-228+600 kilométerszelvé
nyek között, 2003 áprilisában Horváth László és Eke Ist
ván objektumfoltokat figyeltek meg, amelyekbó1 római 
kori és Árpád-kori leleteket gyűjtöttek. 

A domb K-i szélén húzódó, 300x180 m kiterjedésű 
lelőhely D-i végét érinti az útépítés. A 2003. április 25 .  
és május 29. között elvégzett leletmentő ásatás során 
3625 m2 felületen, 92 objektumot bontottunk ki. 

A domb teteje felé sűrűsödő település-jelenségek 
(házak, kemencék, vermek, gödrök, árkok, cölöplyukak) 
több korszakban történt megtelepülésró1 tanúskodnak. 
Egy gödörben a rézkori Balaton-Lasinja-kultúra gazdag 
kerámialeleteit találtuk, egy másikból pedig a badeni 
kultúra jellegzetes díszítésű edénytöredéke kerülL elő. 
A házak, a vermek, és a gödrök (összesen 26 objektum) 
kora vaskoriak (Hallstatt C periódus). Kilenc gödörbó1 

2'-i.7 
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római kori leletek kerültek elő, és valószínűleg ugyaneb
bó1 a korszakból származnak az É-D-i hossztengelyű ár
kok, amelyek fából emelt épület alapárkai lehettek. Az 
Árpád-kort hat gödör képviselte lelónelyünkön. 

A domb D-i és K-i szélén, illetve néhány esetben a 
régészeti korokból való településjelenségek közé ásva, 
13 recens objektumot figyeltünk meg. 

A feltárás legjelentősebb eredményének tekinthe
tő a kora vaskori településrészlet napvilágra kerülése. 
Hasonló korú leleteket az M7 autópálya és az M70 gyors
forgalmi út nyomvonalán végzett eddigi kutatásaink so
rán még nem találtunk. 

A lelónely földmunkákkal veszélyeztetett részének 
teljes feltárását elvégeztük. 

A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum 
Régészeti gyűjteményébe került. 

Konzulens: Horváth László. Munkatársak: Horváth 
Józsefné, Horváth Szabolcs, Kámán Beáta technikusok. 

2Li0.  Letenye, Korongi-tábla 
(Zala megye) U ,  R, B,  Ró, Á 

KVASSAY Juon 

Az M7 autópálya nyomvonalán, a 227+ 750-228+030 ki
lométerszelvények között, az út építési munkálatainak 
megkezdésekor, a humuszolás régészeti felügyelete so
rán, településnyomok kerültek napvilágra. 

Letenye K-i szélén, Egyeduta városrésztől DK-re, a 
Mura-folyó széles völgyét kísérő háton, az Egresi-csa
tornára lejtő domboldalon húzódik a 780x200 m kiter
jedésű lelónely, amelynek D-i felét érintik az útépítés 
földmunkálatai. 

2003 .  április 10. és június 18. között végeztük a le
letmentő feltárást. Összesen 18 600 m2 felületet kutat
tunk meg, amelyen 81 objektumot (gödröket, kemen
céket, cölöplyukakat, egy házat és egy körárkot) tártunk 
fel. A kibontott telepjelenségek több korszak (szórvá
nyos újkőkor, rézkor: Balaton-Lasinja és badeni kultú
ra; bronzkor: dunántúli mészbetétes kerámia kultúrája 
korai szakasz; római kor és Árpád-kor) bőséges leletanya
gát tartalmazták. Közülük kiemelkednek a badeni kul
túra jellegzetes mericéi és a poncolt díszítésű római 
bronz kisfibula. A középső bronzkori dunántúli mész
betétes kultúra korai emlékanyagának előkerülése Zala 
megye ezen DNy-i területén újdonságnak tekinthető. A 
feltárt objektumok közül a legjelentősebbnek egy telje
sen ép, nagyméretű, római kori fazekaskemence tekint
hető. 

A lelónely földmunkákkal veszélyeztetett részének 
teljes feltárását elvégeztük. A leletanyag a nagykanizsai 
Thúry György Múzeum Régészeti gyűjteményébe ke
rült. 

Konzulens: dr. Horváth László. Munkatársak: Auer 
Angelika, Balassa Tibor, Horváth Józsefné, Horváth 
Krisztián, Hor-váth Szabolcs,-Kámán Beáta, Péter-Attila 
technikusok. 

KVASSAY JUDIT 

2 Li 1 .  Letenye, Lapu leveles-dűlő 
(Somogy megye) B,  Á 
Az építési szakfelügyelet során észleltük, hogy az M70-
es út nyomvonalát szegélyező árkokban objektumok 
nyomai rajzolódnak ki a 2+600 és a 2+800 kilométer
szelvény között. 2003. április 23-án újra terepszemlét 
tartottunk, és 6 objektum foltját figyeltük meg az árkok 
falában, közülük az egyik késó'bb nem bizonyult régé
szeti objektumnak. 

A leletmentést 2003. április 25-26. között végez
tük el. Ekkorra már az autóút földmunkálatai tovább 
haladtak, és újabb objektumok foltjai látszódtak a 
2+920 és a 2+960 km között. Összesen 7 objektumot 
sikerült feltárni, melyek leletanyagát két korszakra, a 
késő bronzkorra (halomsíros kultúra B-C) és az Árpád
korra lehet keltezni. Az objektumokból a kerámiaanyag 
mellett jelentős mennyiségű patics is került elő. Ez a 
terület minden valószínűség szerint kapcsolatban le
hetett a 702-es lelőhellyel, kis megszakítással annak 
D-i részét képezhette. Mindenesetre a 702-es lelőhely 
(Árpád-kori falu) objektumai itt már csak szórványo
san jelentkeztek. 

Mivel nagyon szórtan fordultak elő az objektumok, 
így nem tartottuk érdemesnek, hogy leállítsuk a föld
munkákat. A megfigyelt jelenségek ezt a döntésünket 
igazolták. 

Munkatárs: Tokai Zita Mária. 
HORVÁTH LÁSZLÓ 

2Li2 .  Levél határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Ró, Á, Kö 
2003. december 1 -jén és 2-án a helyi önkormányzat ál
tal megrendelt hatástanulmány elkészítése céljából Né
met Alajossal, a Mosonmagyaróvári Múzeumbarátok 
Egyesületének elnökével terepbejárást végeztünk a te
lepülés területén. 

Alsó-szántók (gázfogadó állomás) : A felszínen 110 m 
hosszan, 100 m szélességben nagy mennyiségű őskori, 
római kori és középkori kerámiát, állatcsontot és paticsot 
találtunk, amibó1 következően ott őskori, római kori és 
középkori faluhely lehetett. 

Házi-földek: A felszínen 110 m hosszan, 1000 m szé
lességben nagy mennyiségű római kori kerámiát, állat
csontot, paticsot találtunk, ami településnyomra utal. 

A határrész egy másik pontján 300 m hosszan, 150 
m szélességben a felszínró1 nagy mennyiségű Árpád
kori és római kori kerámiát, állatcsontot gyűjtöttünk. 

A határrész egy harmadik pontján 650 m hosszan, 
250 m szélességben Árpád-kori kerámiát, állatcson
tot és tapasztástöredékeket találtunk nagy m ennyi
ségben. 

Legelő-dűlő: A dűló'ben három területró1 is regiszt
ráltunk nagy mennyiségű római kori kerámiát, paticsot. 

Országúti-szántók: Ebben a határrészben két-Árpád-- -
kori és egy római kori településnyomot regisztráltunk, 
kerámiát, paticsot, állatcsontot gyűjtöttünk. 
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Tízholdasok: A felszínen 400 m hosszan, 110 m szé
lességben nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiát, állat
csontot, ta pasztástöredéket, paticsot találtunk. 

A lelőhelyek nem veszélyeztetettek. A leletanyag a 
Hansági Múzeumba került. 

2 Li 3 .  Madocsa határa 
(Tolna megye ) H, Á 

AszT ÁGNES 

Felső-Nyilas: Madocsától K-re, a Felső-Nyilas nevű dű
lóben Tarcal János már korábban azonosított egy avar 
telepet, amelyet a WMM térképére is bejelöltek. Az eny
hén tagolt, a Duna felé lejtő dombvonulat É-D irány
ban húzódó kiemelkedő részén egy szemmel is jól lát
ható kis Ny-K-i irányú kiemelkedés található, amelyet 
kb. 25x15 m-es területen sűrűn borít a mészkő- és ha
barcs-, valamint a kevesebb téglatörmelék. A területen 
a 2003. november 14-i terepbejárás során kevés, de jól 
meghatározható embercsonttöredéket is találtunk, vi
szont középkori cserepet csak elvétve, faluhelyró1 pe
dig egyáltalán nem beszélhetünk. A templomhely (?) 
az avar telep KDK-i szélén helyezkedik el, azzal fedés
ben van, ám idóbeli egykorúságuk az objektum jellege 
miatt minden bizonnyal kizárható. Talán egy minded
dig ismeretlen nevű, korán elpusztult középkori falu 
templomáról lehet szó. 

Feltehetően erre a helyre vonatkoznak egyébként 
az 1865-ös Pesty-féle helynévgyűjtés Szentallya dűlő
neve kapcsán említett épületmaradványok („ezen helyen 
apró épületek maradványi voltak, csak kevéssel ezelőtt is 
láthatók') .  A helynév ma Szent-aljai-nyilasok alakban 
él; a név -nyilasok utótagja vélhetó1eg a térképen is fel
tüntetett Alsó- és Felső-Nyilas dűlőre vonatkozik. 

Kormó: A többek által és általam is korábban bejárt 
faluhelyen, a dűlőút közelében egy bronzedény 4 da
rabját találtam, amit átadtam a szekszárdi múzeumnak. 

2Lili .  Magyarcsanád,  Börcsök-dűlő 
(Csongrád megye) A, Á, Kú 

K. NÉMETH ANDRÁS 

A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran
zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban, a 2003.  évi terepbejárás során 43 régészeti lelő
hely került elő. A kutatás módszerének megfelelően va
lamennyi felszíni telepnyom. 

A- MOL 37. lelónelyen Árpáchkori és kora újkori;-a 
38. lelőhelyen népvándorlás kori (avar) ; a MOL 39. le
lónelyen kora újkori leletanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti Tan
szék hallgatói. 

BENDE LÍVIA 

2 Li 5 .  Makó határa 
( Csongrád megye) LJ7 ,  R, Sza, N, A, Á, Kk, Tö, Kú 
A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran
zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban, a 2003.  évi terepbejárás során 43 régészeti lelő
hely került elő. A kutatás módszerének megfelelően va
lamennyi felszíni telepnyom. 

Benkő-dűlő: A MOL 11. lelónelyen késő szarmata és 
Árpád-kori; 

Gacsiba: a MOL 12. lelőhelyen rézkori (Pécel-Ba
den-kultúra), népvándorlás kori és kora újkori; a 13 .  
lelőhelyen rézkori (bodrogkeresztúri kultúra) , nép
vándorlás kori (avar), késő középkor-kora újkori; a 
14 . lelőhelyen késő szarmata, kora újkori (török kor) ; 
a 15 .  lelőhelyen római kori (késő szarmata) és Árpád
kori; 

Pap-hát: a MOL 16. lelónelyen őskori (újkőkor?), ké
ső szarmata és Árpád-kori; a 17. lelőhelyen őskori (réz
kor?) és szarmata; a 18. lelónelyen népvándorlás kori 
(késő avar) és Árpád-kori; a 19. lelőhelyen szarmata és 
Árpád-kori?; 

Sóstó ÉNy-i magaspartja: MOL 20. lelőhelyen szar
mata; 

Sóshalom alatt: MOL 21. lelónelyen bronzkori, késő 
szarmata; 

Sóstó É-i magaspartja: MOL 22. lelőhelyen ősko
ri, késő szarmata; 23 .  lelőhelyen szarmata és Árpád
kori; 

Igási-ugar: MOL 24. lelónelyen Árpád-kori; 
Igási-járandó: MOL 25. lelónelyen Árpád-kori; 26. 

lelónelyen késő szarmata és Árpád-kori; 
Dáli-ugar: MOL 27. lelónelyen rézkori (bodrogke

resztúri kultúra) , késő szarmata, Árpád-kori és kora új
kori; 28. lelónelyen népvándorlás kori, Árpád-kori és ko
ra újkori; 29. lelőhelyen bronzkori, szarmata és Árpád
kori; 30„ 31. és 32. lelónelyen szarmata; 33. lelónelyen 
Árpád-kori; 

Dáli-tanyák: MOL 34. lelónelyen Árpád-kori; 35.  le
ló11elyen szarmata és Árpád-kori leletanyagot gyűjtöt
tünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, �alamint az MEM =- SZTE Régészeti Tan
szék hallgatói. 

BENDE LÍVIA 
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2-46. Maroslele, Gyűrűs 
(Csongrád megye) U, B,  Sza, Kú 
A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran
zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban, a 2003. évi terepbejárás során 43 régészeti lelő
hely került elő. 

A MOL 7. lelónelyen (topográfia 26. sz. lh.) római 
kori (szarmata) és kora újkori; a MOL 8. lelőhelyen (to
pográfia 24. sz. lh.) római kori (szarmata); a MOL 9 .  
lelónelyen (topográfia 31 .  sz .  lh.) újkó'kori és  bronzkori; 
a MOL 10. lelőhelyen (topográfia 30. sz. lh.) szarmata 
felszíni telepnyomokat rögzítettünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti Tan
szék hallgatói. 

2-47. Mályi, Kossuth utca 2 7  /c 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á 

BENDE LÍVIA 

Kerítésoszlop állításakor emberi csontokat és két S-vé
gű hajkarikát találtak a telken. A nagyobbik karika két 
darabban van, és bordázott „S" díszítése ép, átm.: 2,8x2,9 
cm, a kisebbik átm. :  2,8x2,8 cm, a karika ép, de hiány
zik az „S" vég. A leletek a ház mögötti, azaz ÉK-i telek
szakasznál kerültek elő, körülbelül 50-60 cm mélység
ben. A váz az elbeszélés szerint É-D tájolású lehetett, 
bár ez bizonytalan, a területen régebben végeztek kerti 
munkát, a lábszárcsontok vágottak. A sírt nem bontot
ták ki, csak kiszedték. Említették, hogy régebben is ke
rültek elő csontok. 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

2-48.  Mályi , Lapos 
(Borsod-Abaúj-Zem plén megye) LT 
2003. augusztus 21-én régészeti terepbejárást végeztünk 
Mályi déli külterületén, a Lapos nevű területen. Célunk 
az volt, hogy lokalizáljunk egy korábbi régészeti kuta
tást, továbbá hogy ellenőrizzük a lelónely és a környe
zetében tervezett gázvezetékcsere viszonyát. 

1977-ben a nyékládházi vasútállomástól É-ra, a vas
útvonal és a bányató É-i széle által övezett területró1 
kerámiák kerültek elő. Ekkor nem lokalizálták a leletek 
eló'kerülésének pontos helyét. 

A mostani terepbejárás során így a kavicsbányatótól 
É-ra vizsgáltuk meg a területet. Itt kelta kerámiatöredé
keket, továbbá paticsdarabokat gyűjtöttünk. Megállapí
tottuk, hogy a tervezett gázvezetékcsere nem bolygatja a 
lelónelyet, mivel az nyugatabbra fekszik a tervezett nyom-

vonaltól. A lelónely K-Ny-i szélességét meghatároztuk, 
délen a kavicsbányató határolja, É-i kiterjedését azonban 
a növényzeti fedettség miatt nem tudtuk megadni. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

2-49 .  Mecsekpölöske, Dózsa Györgf utca 1 .  
( Ba ranya megye ) Kk 
A faluban folyó gázfektetési munkálatok során épület
maradványok kerültek elő. A helyszínen 2003. július 17-
én megállapítottuk, hogy a jelenleg templomként, kö
zösségi házként funkcionáló Dózsa György utca 1 .  szá
mú épület mellett húzódó közműárok egy kőépítésű, 
meszes habarcsozású épület alapfalát pontosan hosszá
ba metszette. A fal szélessége kb. 80-85 cm lehetett ere
deti állapotában. A faltól D-re az árokban újabb kőfal 
jelentkezett, ezt az árok valószínűleg keresztben met
szette. Az árok mélyítése során vastöredékek, csontok, 
és kerámiatöredékek kerültek elő. A lelónely a Piliske
patak egykori medre mentén fekszik, kb. 30 m-re a je
lenlegi medertó1. A kerámiatöredékek előzetesen a 16-
17. századra keltezhetők. 

A közműárok megfigyelésekor a jelenlegi patakon 
átvezető híd mellett, a patakmeder mindkét oldalán az 
árok metszetfalában hasonló jellegű kőfalmaradványok 
bukkantak napvilágra, az egyik mellett késő középkori 
mázas kerámiával. 

A leletanyag a BMMI Régészeti osztályára került. 
Munkatárs: Krasznai Péter. 

2 50 .  Medina ,  Sziget 
(Tolna megye) Kö 

KovALICZKY GERGELY 

Medina határában, a Szedresre vezető úttól É-ra, a Sió 
és a Sárvíz közti területen már régebbró1 tudomásunk 
volt egy középkori templom létéró1. Az 1960-as évek vé
gén Csorba Csaba régészhallgatóként járta be a lelóne
lyet, középkori cseréptöredékeket, tégla- és kődarabo
kat talált a vetésben (Wosinszky Mór Megyei Múzeum 
Régészeti Adattára 267-81) .  Nemrég tudtuk meg, hogy 
a szekszárdi levéltár medinai születésű, fiatalon elhunyt 
levéltárosa, Károly István gyermekkorában az említett 
területen sírokat ásott ki (ld. jelentésünket az Ódor Já
nos Gáborral közösen végzett terep bejárásról: 2002. áp
rilis 4., 2002. október 9 . ) .  A fenti adatok nyomán 2002-
ben Ódor Jánossal jártam a lelónelyen, de a magas ku
korica miatt csupán a növények közt találtunk némi kö
zépkori kerámiát illetve építési törmeléket, ami a kö
zépkori templom közelségét mutatta. 

2003. április 2-án a tavaly bejárt területen száraz, 
poros szántás fogadott, amelyben így is találtam néhány 
középkori cserepet. A Sió mentén D felé húzódó lelő
hely legki.emelkedóbb, É-D irányban elnyúló része szán
tásból kivett, bokrokkal benőtt területen található. Már 
a szántott területen járva feltűnt a bokrok közt látható, 
köveket is tartalmazó földkupac. Ki.derült, hogy a bozó-
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tos terület rejti a középkori templom és temető marad
ványait, a föld pedig illetéktelenek által ásott rablóár
kokból került ki. A területen két nagyobb, friss, legfel
jebb néhány napja ásott, valamint egy kisebb, jobbára 
már betemetett árkot figyeltem meg. Az árkok feltűnően 
szabályosnak mutatkoztak: a nagyobb 2x1 m, a kisebb 
1 ,5x1 m méretű, sarkaik nagyjából derékszögűek, olda
luk megközelító1eg függó1eges; a korábbi gödör kb. lx0,8 
m-es. A kisebb rablóárok legmélyebb pontja kb. 1,3 m 
mély, ennek sem falában, sem kidobott földjében nem 
mutatkozott sem lelet, sem objektum. Az ettó1 Ny-ra, 
néhány méterre fekvő, 1,6 m mély, nagyobb kincskere
ső árok átvágott egy kb. 1 m széles, nagyjából Ny-K irá
nyú, nagyméretű kövekbó1 rakott középkori kőfalat (a 
templomhajó É-i falát?) . A falnak az árokba eső részét 
az avatatlan kincskeresők - vélhetó1eg nagy erőfeszíté
sek árán - az említett mélységig kitermelték, a kiásott 
óriási köveket - köztük 0,5 m széleseket is! - a rabló
árok szélére halmozták fel. A kidobott földben néhány 
embercsontot is találtam. 

A felszíni nyomok alapján a templomhely koráb
ban is elszenvedett egy hasonlóan végzetes pusztítást: 
a templomnak és temetőjének helyet adó domb K-i szé
lét teljes hosszúságban, kb. 30 m hosszan - feltehetően 
géppel - elhordták. A 0 ,5-2 m magas rézsűben a rabló
árkokkal egy szélességben kb. 6 m hosszan rengeteg kő
és kevesebb téglatöredék figyelhető meg, az elhordott, 
lapos területen pedig szanaszét hevernek az elpusztí
tott temetkezésekbó1 származó emberi csontok. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2 5 1 .  Megyaszó határa 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B, Á 
2003. augusztus 15-én helyszíni szemlét végeztünk Me
gyaszón, ellenőrizendő a Harangod-éri vízgazdálkodási 
tározó beruházási munkálatait, és az azokat érintő ré
gészeti leló'helyek állapotát. A terület Megyaszótól D-re 
található. 

Megépült a víztározót D-ről lezáró völgyzáró gát, 
valamint létrehozták a kisebb iszapfogó gátakat. Az 
igen nagy kiterjedésű neolit lelőhelyünket (Fenyér-dű
lő) egyelőre semmilyen munkálat nem érintette, és víz 
sem fenyegeti. Úgy tűnik, hogy az 1. lelőhely (Szere
lem-völgy) dombját is kihagyták a tározóépítésből, 
vagyis dombjától délebbre építették fel a védőgátat. A 
lelőhely föld úttól DD Ny-ra eső, frissen szántott részén 
most is találtunk egy-két neolit és bronzkori (?) kerá
miatöredéket. 

A völgyzáró gát felett, a vízfolyás jobb oldalán (at
tól Ny-ra) nagy területen kitermelték az előzetes kör
nyezeti hatástanulmányban is leírt agyagmagot, a bal 
(K-i ) oldalon pedig 50-150 cm vastagságban leszedték 
a humuszt a töltésépítéshez. Ez utóbbinál úgy láttuk, 
hogy feljebb nyomultak az engedélyezetL 132 m-es szint-
vonalnál. És itt, a Nádasi-dűlóóen, nem megállapítható, 
hogy mekkora részét elhordták egy eddig nem regiszt-

rált régészeti leló11elynek. A leló'hely kiterjedését azért 
nem tudjuk megállapítani, mivel leleteit kizárólag a le
termelt, és a még művelt humuszos területek határán 
található sávból (metszetből) tudtuk összegyűjteni. A 
szórványosan előkerült leletek őskoriak és Árpád-koriak 
(13. század) voltak. Az új lelőhely (3. sz.) a Nádasi-dűlő 
elnevezést kapta. 

CSENGERI PIROSKA 

2 5 2 .  Mesteri , l n taháza 
(Vas megye) Ró, Á, Kk 
2003. augusztus 4-15. között a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Főiskola Történelem Tanszéke régésztechnikus 
képzésének tanásatása keretében folytattuk a 2001-
2002-ben már kutatott leló'hely feltárását. A kinyitott, 
K-Ny-i tájolású felület 47,7x5,6 m, azaz 267 m2-es nagy
ságú. A templom körüli temető ÉNy-i szélén újabb 46, 
az Árpád-kortól a kora újkorig keltezhető sírját tártuk 
fel. A 26/2003 sír az első éremmel keltezhető Árpád
kori temetkezés a három feltárási szezon során. Több 
sírból származik bronz vagy ezüst S-végű karika. A leg
gazdagabb korabeli elhantoltat a 40/2003 sír jelenti. Eb
ben 8 db (köztük több csiszolt, rózsaszín) gyöngy mel
lett 2 db S-végű karika és egy bronz huzalgyűrű volt. 
Szintén tehetősebb eltemetettre utalnak a pártagyön
gyök és az S-végű karikák a 25/2003 sírban. Hasonló 
korú lehet a 24/2003 számú pártás gyermeksír. A mel
léklet nélküli vagy csak koporsószegeket tartalmazó sí
rok keltezése bizonytalan azért is, mert némelyik S-vé
gű karikásban is találtunk szeget. 

A felület K-i és Ny-i végén is jelentkezett a 2-3. szá
zadra datálható római kori villa épületkomplexumának 
egy-egy újabb részlete. A K-i egy épületsarok 80 cm szé
les falakkal. A másik egy 3x8,5x5,5 m-es méretű, szin
tén bazaltból rakott 60 cm széles falakkal. A három fel
tárási kampány után bizonyos, hogy a villa nemcsak a 
ma is használatos temető alá nyúlik, hanem a mostani 
felülettől É felé is kiterjedt. A korabeli kisleletek közül 
néhány terra sigillata töredéke érdemel említést. 

Munkatársak: Nagy Marcella és Vámos Gábor ré
gésztechnikusok. 

2 5 3 .  Mezőberény, 6. számú lelőhely 
(Békés megye) Á 

lLON GÁBOR 

2003 tavaszán a békéscsabai Munkácsy Mihály Mú
zeumba került egy vörösrézből készített, teljes felüle
tén aranyozott, Árpád-kori körmeneti kereszt a kor
pusszal együtt, melyet a topográfiai terepbejárások so
rán korábban ismertté vált lelőhelyen a szántás felszí
nén találtak mezőgazdasági munkák közben. A hely
színi szemlén kiderült, hogy a tárgy az Árpád-kori Csap
egyháza nevű falu templomának helyéről (MRT 10. k. 
9/6 lelőhely) származik. A területet az ősz folyamán 
az eddigieknél valamivel mélyebben szántották; való-
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színűleg ennek következtében került a tárgy most a 
felszínre. 

A tárgy sérült, hiányos állapotban került elő. A ke
reszt formája középen kör alakban kiszélesedő, s a szá
rak vége is oválisan megvastagodó. A bal oldali szára 
törött, de trapéz alakban kiszélesedő vége is megvan, a 
jobb oldali szára hiányos, a fölső szára szintén töredé
kes, hiányos. Alul a szára törött, de ezt a megtaláló tör
te el, próbálva a hajlékonyságát. Itt a tüske is megvan. A 
lemez felülete, eló1 és hátul vésett vonalakkal, virágszi
rom formákkal, hullámvonalkötegekkel díszített. A kö
zépső kör alakú kiszélesedésben négy lyuk van, közü
lük kettóoen négyágú kampós foglalat maradt meg -
valószínűleg egykori kövek foglalatai. 

A korpusz szintén vörösrézlemezbó1 készült és ara
nyozott. Kezeit szegecsek erősítik a keresztszárakhoz. Ko
ronás fején az arc bekarcolt vonalakkal aprólékosan meg
formált, bajuszos, hosszú hajú, szakálla nincs. Mellét, 
bordáit, hosszú ágyékkendőjét jelölték. Lábát szegecs üti 
át, de ez elvált a kereszttó1. (Lásd a hátsó borítót ! )  

SZATMÁRI IMRE 

25Li .  Mezőnyárád, Vöröshadsereg utca 5 .  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) A 
A Herman Ottó Múzeumot 2003.  augusztus 25-én érte
sítették hogy a (hrsz. 456.) ingatlanon álló háznál dísztó 
ásása közben csontokra és edényekre bukkantak. 

2003. augusztus 26-án megtekintettük az érintett 
területet és megállapítottuk, hogy a 6 m átmérőjű ke
rek tómeder ásása közben két ÉNy-DK tájolású sírt boly
gattak meg. Az egyik sír néhány megbolygatott csontját 
összegyűjtötték a találók, továbbá itt előkerült egy kéz
zel formázott avar kori edény. A találók a lábszárcson
tok mentén még egy kicsit belevájtak a földbe és itt egy 
díszítetlen, kettős csonkakúp alakú orsógombot talál
tak. A másik sírnak ekkor csak a metszetét figyelhettük 
meg a gödör falában, de a találók elmondása szerint a 
gödör ezen részén bukkantak egy díszített kettős csonka
kúp alakú orsógombra. 

A megbolygatott avar temető méretét nem ismer
jük. 

A régészeti mentő feltárást 2003. augusztus 27-én 
elvégeztük. Ennek során két; szinte teljesen kirabolt és 
bolygatott sírt tártunk fel. A leleteket a Herman Ottó 
Múzeumba vittük. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

2 5 5 .  Mezősas, Kutas 
(Hajdú-Bihar megye) B,  Sza, Á, Kö 
Komádi és Furta falvak között tervezett gázvezeték 
nyomvonalának a terep bejárását végeztük el. A kb. 400 
m hosszú területen Árpád-kori és középkori cseréptö
redékek-kerültek elő a Kutas-patak egykori partvona
lán. A terület humuszolására még 2002 őszén sor ke
rült, míg a feltárás 2003. május 27-tó1 július 17-ig tar-

tott. Ez idő alatt feltártunk 2800 m2-t, ahol is eló'került 
93 régészeti objektum, amelyekhez 217 stratigráfiai egy
séget rendeltünk. 

Az előzetes várakozásoknak megfelelően egy-egy Ár
pád-kori (13. sz.) és középkori (14-15. sz.) település ma
radványaira bukkantunk, valamint néhány szarmata és 
bronzkori objektumra. 

Mind az Árpád-, mind a középkori településnek a 
perifériája esett a feltárandó területbe, csak kutakat, tá
rológödröket és egyéb gazdasági építményeket találtunk, 
lakóházak nem kerültek elő. 

A szarmata településnek egy lakóházát tártuk fel, 
valamint előkerült egy bronzkori kút és egy bronzkori 
árok rövid szakasza. 

Az Árpád-kori és a középkori objektumok a szelvény 
teljes hosszában megtalálhatók voltak, területileg nem 
különültek el egymástól. Az Árpád-kori faluból a kor
szakra oly jellemző árokrendszer egyes részleteit sike
rült megtalálni. Mivel csak egy 7 m-es keresztmetszetét 
figyelhettük meg, a teljes rendszerre messzemenő kö
vetkeztetéseket nem lehet levonni. A sekély árkok mel
lett néhány tárológödröt és cölöplyukegyüttest tártunk 
fel. Az eló'került leletanyag meglehetősen szegényes és 
jellegtelen, csak a néhány bográcsperem-töredék alap
ján lehet a falu korát megállapítani. 

A középkori obj ektumok nagy része tároló- és  
szemetesgödör volt. Ezekből már gazdagabb leletanyag 
került elő, amik közül is kiemelkedik egy deformált és 
töredezett, de egyébként egyben maradt réz bogrács. A 
viszonylag magas talajvízszint miatt a kutakat csak 2 m 
mélységig tudtuk bontani, de így is több korsó és egyéb 
edény töredékei kerültek elő. Sikerült feltárni az egyik 
kút lejáratát is, amelyhez közvetlenül kapcsolódott egy 
szabadtéri kemence. Ebbó1 a kútból került elő Luxem
burgi Zsigmond ezüstdénárja. 

M. NEPPER IBOLYA 

2 56 .  Mezőtúr határa 
(Jász-Nagykun-Szo lnok megye) Ő, U, B, LT, Sza, Á, Kö 
2003.  június 30. és július 3. között állapotfelmérő te
repbejárást végeztünk a lefektetésre kerülő gázvezeték 
alig több, mint 6 km hosszú szakaszán. A kiindulópont 
0+000 pontja az En-26 gázkút a Holt-Berettyó bal part
ján, a medertó1 kb. 800 méterre, végpontja pedig a be
kötésre kerülő Mezőtúr-1 gázkút, a településtó1 Ny-ra a 
Tiszaföldvárra vezető műúttól kb. 100 méterre volt. 

A szóban forgó munka szempontjából az évszak a 
vegetáció miatt nem a legkedvezóob, a nyomvonal 3. és 
4. kilométere közti szakasz volt csupán járhatatlan a sű
rű és magas naprafogó, illetve kukorica miatt. A nyom
vonalon 5 régészeti lelónelyet dokumentáltunk. 

Csorda-járás: (hrsz. :  01497 /1)  Mezőtúrtól DNy-ra 
a Szarvasra vezető műút nagy derékszögű kanyarja 
után, ahol az__ utat addig kísérő Mezőtúri (VIII .)  össze
kötő csatorna 90 fokos fordulattal nyugati irányba tart, 
az úttól Ny-ra mintegy 2-300 méterre, a csatorna észa-

252 
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ki partján kis kiemelkedésű partvonulaton kb. 80 m 
átmérőjű foltban szórványosan j ellegtelen őskori, 
neolitikus illetve római kori szarmata leleteket gyűj
töttünk (1 .  sz. lh.) . 

Az előző lelónellyel szemben (hrsz.: 01497 /2), a csa
torna déli partján, ahol a nyomvonal kissé megtörik, kis 
kiemelkedésű partvonulaton kb. 60 m átmérőjű foltban 
szórványosan jellegtelen őskori és neolitikus leleteket 
gyűjtöttünk (2. sz. lh. ) .  

Danca környéke, Nagy-halom-díílő: (hrsz. :  01005/1) 
Mezőtúrtól délre, a Holt-Berettyó nagy jobb-kanyarjától 
ÉÉK-re, egy ÉNy-DK-i irányú földtúttól Ny-ra kismére
tű halom, feltehetően kurgán áll, melynek lábát a nyom
vonal érinti. A halom környezetében jellegtelen őskori 
és a késő bronzkori gávai kultúrába sorolható leleteket 
gyűjtöttünk (3. sz. lh. ) .  

· 

Danca környéke: A 3. lelónelyen leírt halomtól dél
re (hrsz. : 01005/1 ,  2, 3) ,  a Berettyót kísérő partvonula
ton, egy ÉK-DNy irányú földút nyugati oldalán, kb. 
200x300 méteres felületen a késő bronzkori gávai kul
túrába sorolható, valamint szarmata és középkori cse
repeket és egy őrlőkövet gyűjtöttünk (4. sz. lh. ) .  A lelő
hely összefügg az előzővel, mely csak a halom miatt sze
repel külön számon. 

Mezőtúrtól délre, a Holt-Berettyó nagy jobb-kanyar
jánál, ahol a folyó DDK-i irányba fordul, a partvonulat
nak megfelelően ÉÉNy-DDK-i irányú, 400x100 méteres 
sávban késő bronzkori, római kori szarmata, Árpád-ko
ri cserepeket gyűjtöttünk szép számmal; egyetlen kelta 
cserepet is találtunk (hrsz. 01005/3; 5. sz. lh.) .  

Munkatársak: dr. Tárnoki Judit, Polgár Zoltán régé
szek, Jordán Viktória régészhallgató, Hegedűs Gabriel
la gyűjteménykezelő. 

CSÁNYI MARIETTA 

2 5 7. Mezőzombor határa 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, U, B, LT, Á 
2003. augusztus 15-én lakossági bejelentésre helyszíni 
szemlét végeztünk a település határának több pontján. 

Sár-rét, 1. domb: Az újabb lelóbely azon az ÉK -DNy-i 

A 3. dombtól K-re található 4. domb félig szántott 
felszínén pedig igen kevés, szórványosan található késő 
kelta kori és őskori cserepet szedtünk össze. 

A leló11elyek kiterjedése pontosan nem volt beha
tárolható. A K-re elhelyezkedő többi dombot már nem 
néztük meg. 

CSENGERI PIROSKA 

258 .  Ménfőcsanak, Burkus földje 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, B, Ró, Kö 
A Győr-Ménfőcsanak közötti út Ny-i szélén, Zsigmond 
király útja és a Malom utca között a beépített terület
hez csatlakozó, Ny-ról a dűlőúttal határos földön (Bur
kus földje) építési telkeket kívántak kialakítani. 2003 .  
március 7 -én helyszíni szemlét tartottunk a potenciális 
régészeti lelőhelyen. 

Megállapítottuk, hogy a terület közvetlenül csatla
kozik egyrészt a „Bevásárlóközpont" néven ismert és fel
tárt lelőhelyhez, másrészt a „Savanyító" név alatt ismert 
lelőhelyhez, illetve a Savanyító mögött már bejárt rész
hez. 

A régészeti fedettség a Zsigmond király útjához 
csatlakozó területen a legnagyobb (őskori kerámia, 
bronzkori tutulus-pár, római kori bronz harangocska, 
egygombos fibula, középkori kerámia) ,  számolni kell 
a bronzkori és kelta temető, illetve a római kori telep
jelenségek folytatásával, és megjelenik már a közép
kori falu kerámiája is. A tábla belseje felé a felszíni 
leletanyag gyérül, elsősorban középkori kerámia talál
ható a dűlőúthoz közelebb, szórványosan őskori jelle
gű edénytöredékeket is észleltünk, a tábla kellős köze
pén feküdt egy kis kovapenge-darab. Újkori cserepe
ket és egy cseréppipát is gyűjtöttünk. A Malom utcai 
házak felé emelkedő domb ÉK-i lejtőjén római kori (?) 
cserepek feküdtek. 

Munkatársak: Szőnyi Eszter régész, Ritly Jenő gyűj
teménykezelő és Mészáros Vilmos. 

TOMKA PÉTER 

irányú dombvonulaton húzódik, amelyen a községi te- 2 5 9.  Méra, Terpesz 
mető is található, utóbbitól ÉK-i irányban, kb. 600-650 (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B 
m-re. A területet a szemle időpontjában magas, sűrű 2003.  április 18-án helyszíni szemlét végeztünk a határ-
napraforgótábla borította, melynek csupán a szélében részben, ahol a 07/6 hrsz-ú ingatlanon kavicsbányát 
tudtunk néhány cserepet gyűjteni. A bejelentő azon- szándékoztak nyitni. 
ban még a tavasszal, amikor a terület fedetlen volt, igen Bejártuk a kérdéses területet, mely a 3. sz. főút No-
nagy mennyiségű kerámiatöredéket és néhány csiszolt vajibrány felé eső szakaszától és az itt a közúttal párhu
kőeszközt talált a dombon. Ezek között rengeteg textil- zamosan húzódó vasútvonaltól K-re található. A terü
díszes oldal- és fültöredék, két díszített „kocsikerék", és let a bejárás időpontjában szántott volt. É-ról egy bokros 
nyéllyukas balták darabjai is voltak, melyek mind a sáv határolja, amely egyben Novajibrány és Méra köz-
bronzkori hatvani kultúra népességéhez köthetők. Né- ségek közigazgatási határát is jelenti. ÉKK-ről nádas öve-
hány cserép neolitikusnak tűnt. zi, DKK feló1, valamint D-ró1 pedig nyárfás zárja le a 

K-Ny-i irányban folytatódik tovább a dombvonu- területet. 
lat. __Következő tagján, a 3. dombon_ a szántotL felszínen __ _A bejárás_során két, a felszínen ewmástóL elkülö-
szórványosan őskori és Árpád-kori (13. század végi) ke- nülő helyen őskori lelónelyekre utaló nyomokat talál-
rámiatöredékeket gyűjtöttünk. tunk. 
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A terület É-i részén talált 1 .  lelóbelyen, az ÉK-DNy 
irányú nagy dombvonulat egy lankásabb DK-i nyúlványán 
közepes sűrűségben kerültek elő bronzkori kerámiatöre
dékek, paticsok, őrlőkő töredéke, valamint az ÉK-i részen 
kevés neolitikus kerámia. 

A terület DK-i részén felfedezett 2. leló11elyen, egy 
alig látható, a környezetébó1 kissé kiemelkedő dombhá
ton szórványosan találtunk középső neolitikus kerámia
darabokat. 

A lelőhelyek összefüggése a felszínen nem volt 
megállapítható. 

CSENGERI PIROSKA 

260.  Miskolc, Rákóczi u tca 1 3 .  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á, Kú 
2003.  szeptember 29. és október 7. között a Herman Ot
tó Múzeum régészeti feltárásokat végzett a telken. Az 
épület lebontott hátsó traktusa helyét régészeti mód
szerekkel kutattuk, valamint az udvar rétegsorát vizs
gáltuk. 

A kutatás célja az volt, hogy információkat szerez
zünk a telek építéstörténetéró1, valamint megvizsgál
juk, hogy az Avas ÉK-i lábánál, az Avas és a Szinva által 
határolt területen mely régészeti korok leletanyaga ta
lálható meg. A Szinva jobb partján található telek az 
Avas lábánál mintegy 70 méterre található attól a hely
tó1, ahol a Bársony-házi szakócák 110 évvel ezelőtt elő
kerültek. A Rákóczi utca folytatásában az egykori Mo
lotov u. 12-14. (korábban Mindszent u.  4-6.) ma Pap
szer u. 32-34. sz. telken Saád Andor végzett régészeti 
leletmentést 1959-ben, e kutatás során őskőkori eszköz
készítő műhely leletei kerültek elő. A Mélyvölgy utca 
építésénél a 19-20. század fordulóján egy 11. századi, 
Szent László denárjával keltezett sírt találtak (Révész, 
1992, 108. Idézi Gyulai Éva 1996, 224. In. Miskolc törté
nete I . ) .  Ez a leletelőkerülési hely a kutatási terület kö
zelében, attól DNy-i irányban található. 

A Rákóczi utca 13.  környezetében előkerült eddigi 
régészeti jelenségek tehát indokolták, hogy e telken is 
régészeti kutatásokat végezzünk. A telken található úgy
nevezett Görög kereskedóbáz építéstörténetéről, vala
mint a telek középkori betelepülésének részleteiró1 igen 
keveset tudunk, ami szintén szükségessé teszi a régé
szeti kutatást. 

A kutatott telken álló műemléképülethez kapcso
lódó, a feltárás előtt elbontott épületrészek helyén ki
tisztítottuk a 19-20. százai alapfalak maradványait, majd 
kettő, egymásra meró1eges kutatóárokkal megvizsgáltuk 
a terület rétegsorát. E helyen eló'került egy kó1apokkal 
fedett, a Szinva felé vezető csatorna 6 méter hosszú sza
kasza. A csatorna betöltésében több keménycserép tál 
volt. E tálak többsége jól azonosítható bélyeggel készült. 
A keménycserép áru között a bélyegek alapján az aláb
bi műhelyekből származó edényeket lehetett elkülöní
teni: Holics (Hl-bélyeg), Kassa ( Kaschau !-bélyeg), Rozs
nyó (Rosenau-bélyeg) , valamint egy pontosabban meg 

nem határozható, angliai kerámiaműhely termékei 
(* *eds pottery-bélyeg) . 

A néhány kutatóárokra korlátozott feltárás eredmé
nyeképp valószínűsíteni lehet, hogy a telken található 
épületen a 19. század közepén egy jelentős átépítést vé
gezhettek. A telek a 17-18. századokban bizonyosan la
kott volt. A 14-15. századból nem kerültek elő olyan 
leletek, melyek a telek lakottságára utalnának. Az Ár
pád-kori leletanyag megjelenését az s18-19-20 rétegek
ben összekapcsolhatjuk a közeli Mélyvölgy bejáratánál 
előkerült, 11 .  századi leletekkel. 

A 17-18. századi kerámiával keltezett rétegekbó1 
több kőeszköz, kő nyersanyag is előkerült. Legszebb pél
dányuk egy kisméretű szakóca. E kőeszközök kivétel nél
kül másodlagos helyzetűek, az Avas magasabban fekvő 
részeiró1 kerültek megtalálási helyükre. E tényt figye
lembe véve feltételezhetjük, hogy a közelben talált Bár
sony-házi szakócák is hasonló módon kerülhettek meg
találási helyükre, azaz a szakócákat nem a megtalálási 
helyükön készítették és használták. 

2 6 1 .  Miszla ,  Bikád, Szentegyház-hegy 
(Tolna megye) Kö 

PUSZTAI TAMÁS 

Bikád, Szentegyház-hegy középkori templomát egy 
1934-es adat szerint kincskeresők bolygatták (WMM Rég. 
Ad. 365-90). A hegy és a hasonló nevű dűlő neve szere
pel az 1 :10000-es térképen is. 

2003. április 19-én a Szentegyház-hegytó1 K-re ere
dő patak mentén, az Úgy11evezett Gyertyános-völgy kes
keny szántáscsíkján kb. 500 m hosszan nem találtunk 
leleteket. A patakra meró1eges távvezeték mentén Ny
nak tartva felkapaszkodtunk a Szentegyházi-dűlő néven 
szántott területként jelölt dombtetőre, amelyet azon
ban ma már fiatal, vegyes (tölgy-platán-galagonya) er
dő borít (tó1e K-re, a domboldalon a térképpel megegye
zően lombos erdő van) .  É felé tartva teljes hosszában 
átszeltük a Szentegyház-hegyet, de a magas aljnövény
zet miatt nem lehetett megfigyeléseket tenni. Bár a 
domb K-ről elég meredek, megtelepedésre nem a legal
kalmasabb, de a dűlőnevek alapján kétségtelenül itt ke
resendő a középkori (Bikád?) falu és temploma. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

262 .  Miszla ,  római katol ikus templom 
(Tolna megye) Ú 
1995-ben a templom körül 1 ásónyom mélyen 30-40 
cm széles árkot ástak, amelynek során embercsont ke
rült elő. A helyszínelést végző Ódor János Gábor megál
lapította, hogy a mai templom helyén létezett középko
ri templom osszáriumát bolygatták meg. Mivel tudomást 
szereztem róla, hogy a templom azóta is vakolat nélkül 
áll, érdemesm:k tűnt megvizsgálni, hogy a felmenő fa
lak esetlegesen nem őriznek-e középkori részleteket. Mi
vel beavatkozás nélküli terepszemlénk (2003. április 12.) 
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során ennek sem kívül, sem belül nem találtuk látható 
nyomát a föld felszíne felett, a teljes egészében 18-19. 
századi építésű templom további kutatásáról lemond
tunk. 

Munkatárs: Rácz Miklós (ÁMRK) . 
K. NÉMETH ANDRÁS 

2 6 3 .  Mohács, Mi l lenn iumi  lakópark 
( Ba ranya megye) 1 
2003. június 23-30. között próbafeltárást végeztünk a 
3291/7 és a 3291/9 hrsz. telken. A lelónely a Bég-patak 
mentén, a mohácsi DNy-i elkerülő út közelében, az út
tól K-re húzódó lapos domboldalon fekszik, a kopott, 
apró felszíni leletek alapján ÉK-DNy-i irányú 100-
150x250-300 m kiterjedésű telep. 

A település korának és jellegének meghatározására 
két szelvényt nyitottunk a területen. 

Mindkettőnél a 2. ásónyomban, a humusz alján (40 
cm mélyen) , alig körülhatárolható foltban néhány cse
rép- és állatcsonttöredék került elő. Az I. szelvény D-i 
végén a szabálytalan alakú kis gödrök, beásások nyo
mát még kb. 20 cm-ig lehetett követni, a laza, humu
szos betöltésében nem került elő régészeti lelet. 

A leló11ely - nagyon vékony települési réteggel, el
pusztult (lekopott) régészeti jelenségekkel jelzett - ko
ra a felszíni gyűjtésbó1 származó leletekkel határozható 
csak meg. 

NAGY ERZSÉBET 

2 6 Li .  Mosonmagyaróvár. Frankel  Leó u tca 
( Győr-Moson-Sopron megye) Ró 
A részletes tanulmányt lásd a 65. oldalon! 

ASZT ÁGNES 

2 6 5 .  Mórágy, Kismórágy, Öregtemplom-dűlő 
( To lna megye) Kö 
A Mórágy hoz tartozó Kismórágy vasútállomása közelé
ben, az Öregtemplom-dűló'ben 1959-ben Mészáros Gyu
la középkori templomot és temetőt azonosított lakossá
gi bejelentés nyomán. A templomot az első katonai fel
mérés is feltünteti. 

Kismórágyon, az országúttól a vasútállomásra ve
zető út hídjával átellenben, az út É-i oldalán magányos 
pince áll, amely mögött meredek löszfal található. A 
présháztól KÉK-re magányos ház áll, amely részben a 
tovább folytatódó löszdomb elhordása után épülhetett. 
A présház és lakóház közötti, és az alatta (a ház irányá
ból a dombra) vezető ösvénytó1 D-re, sűrű bodza- és 
akácerdőcskében találhatók a templom omladékai egy 
kb. 1 m magas kiemelkedésen, amelynek Ny-i széle ré
zsűsen szakad le. A Ny-K irányban húzódó, ovális terü
leten Ny-i és -K-i részén figyeltem meg egy-egy kőcso
portosulást (helyi, fényes, barnás színű kövekbó1) 2003. 
április 23-i terepbejárásomkor. Téglatöredéket mind-

össze egyet találtam, embercsont nem volt a felszínen. 
A földnyelv D-i szélén kb. 0,5 m magas kiemelkedés hú
zódik végig a présház fölött. A templom feltehetően sér
tetlen, valószínűleg csak a temető semmisülhetett meg 
részben a löszfal elhordásával. 

A templomhoz tartozó középkori (Mórágy?) falut 
nem sikerült azonosítanom; a templomhelytó1 É-ra, az 
emelkedő domboldalon és a dombtetőn továbbá a temp
lomtól Ny-ra fekvő legelőn mindenesetre nem fordul
tak elő cserepek. A falu bizonyosan a templomtól D-re, 
a Lajvér-patak partján feküdt, talán tó1e DK-re, a mai 
lakóházak helyén, ahol a patak és a domboldal között 
szélesebb terasz található. 

266.  Mőcsény határa 
(Tolna megye) Á. Kö 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Zsibrik középkori templomáról egyetlen adatunk az el
ső katonai felmérés, amely a falutól É-ra templomro
mot jelöl. Egy helyi kiadvány szerint a templom romjai 
a falutól É-ra fekvő bozótosban találhatók. 2003. április 
23-án egyedül végeztem terepbejárást, 29-én pedig Ódor 
János Gáborral mértük fel hozzávetó1egesen a romokat. 

A bozótos a falu Ny-K irányú utcasorától É-ra fek
vő, hasonló irányú temető DK-i részéhez csatlakozik. A 
temetőtől egy felhagyott mélyút választja el, DDNy fe
lé meredek oldalban ér véget. 

A kb. 18x25 m-es, ovális, K felé kissé emelkedő te
rületen található omladékok alapján következtethetünk 
a templom méretére és elhelyezkedésére. A terület É-i 
részén, a mélyút közelében egy kb. 1,2-1,5 m magas, 
rózsaszínes fehér színű, téglaporos-meszes habarccsal 
rakott kőfal látható, amelynek belső falsíkja 2-2,5 m 
hosszan követhető, külső síkja a rárakódott omladék és  
humusz miatt nem állapítható meg. Folytatásként, KDK 
felé egyre magasodva egy teljesen föld alatt lévő, íves 
fal 2-3 m széles omladéka is látszik. Feltehetően kb. 1 ,5-
2 m magasan álló felmenő falról van szó, tetejét talán 
csak a humusz borítja .  A tájolás alapján a felmenő fal 
feltehetően az É-i templomhajó K-i szakaszával, az íves 
omladék pedig a szentélyzáródással azonosítható. A D-i 
hajófal enyhe, néhány 10 cm magas, Ny-K irányú 
kiemelkedéseként észlelhető, kb. 5 m-re a falcsonktól, a 
Ny-i záródás a „szentélytó1" jó 10 m-re sejthető. A temp
lomot körítőfal vette körül, ennek omladéka D-en és Ny
on határozott 1,5-2 m széles sávként kirajzolódik, É-on 
pedig belefut a feltehetően a középkorban még nem lé
tező, 1,5-2,5 m magas mélyútba, amely megsemmisí
tette maradványait. A D-i körítőfal egy kb. 2 m hosszú, 
70 cm széles szakaszának belső falsíkja is követhető. 

Embercsontot a felszínen elvétve találtam, a mély
út falában egyáltalán nem látszanak jelenségek. A temp
lom - kikövetkeztethető kis mérete (kb. 5x10-12 m) ,  a 
felmenő fal szabályos keleteltsége alapján-- vélhetó1eg 
Árpád-kori eredetű, a gótikában tovább nem bővített 
kis falusi templom. A templomhoz tartozó települést a 
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bozótostól Ny-ra, a Rák-patak felé lejtő domboldal szán
tott részein azonosítottuk az útig, azonban bizonyosan 
a patak partjától húzódott fel a dombtetőig. 

Fekete-völgy: Egyed Antal 1829-es összeírásában Szál
ka határában, a „czerno Dolinoban" templomhelyet em
lítenek. Ez a dűlőnév ma nem létezik, viszont magyar 
megfelelője, a Fekete-völgy megtalálható a Szálkával 
szomszédos Mőcsény Szálka felé eső határában. 

A grábóci bekötőút mentén folyó patak K-i felén 
található keskeny szántáscsíkban nem mutatkozott le
let, de a tó1e K-re húzódó kiterjedt erdó'ben fekvő Feke
te-völgy bejáratánál egy kb. 100x100 m-es, négyzet ala
kú tisztáson, fiatalabb erdőrészben, a kis fák tövében és 
vakondtúrásokból kevés középkori cserepet gyűjtöttem. 

A tisztásról É-ra az erdó'ben a domboldal merede
ken emelkedik, de a K felé fekvő enyhe domboldalon 
talán tovább folytatódik a lelónely; esetleg a templom 
is erre kereshető, amennyiben lelőhelyünk azonos a 
leírásban szereplő hellyel. 

A lelónely talán a bekötőút É-i felén található kö
zépkori település része, amelyet 1995-ben Ódor János 
Gábor lokalizált. 

2 6 7. Muraszemenye, Gály parlag 
(Somogy megye) Á 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Régészeti szakfelügyelet során észleltük a lelőhelyet 
(0702. sz.) az M70-es út 7+400 km és 7+350 km közötti 
szakaszán. 

Korábban, 2001 májusában szondázó feltárást vég
zett Száraz Csilla a leló11elytó1 mintegy 150 m-rel DK
re, amely negatívnak bizonyult. A megelőző terepbejá
rás során a területen késő középkori, kora újkori edény
töredékeket találtak. 

A leletmentésre 2003 .  május 5-8. között került sor. 
A terület ÉNy-i részén egy Mura holt ág van, a mellette 
lévő domb szélén mutatkoztak a régészeti jelenségek. A 
humuszolási munkát a 7+ 395 km-nél kezdtük meg a holt 
ággal párhuzamosan, a nyomvonal teljes szélességében. 
DK-i irányban haladva a 7+ 395 km és a 7+ 360 km kö
zötti felületet, valamint a 7+ 341 km-nél egy szondát vizs
gáltunk át. Az átnézett több, mint 1300 m2-nyi terület 
DNy-i felén összesen 9 régészeti objektumot tártunk fel, 
amelyek leletanyagát az Árpád-korra lehet keltezni. Az 
objektumokból a kerámiaanyag mellett patics, állatcsont 
és egy fenőkő került elő. Az objektumok egy részét egy 
világháborús lövészárok vágta, szélük helyenként boly
gatott. 

A lelónely minden valószínűség szerint DNy-i irány
ba, a Mura holt ága felé tovább folytatódhatott, de ezt a 
területet a gyorsforgalmi út földmunkái már jelentősen 
megbolygatták a domb szélének elbontásával. Itt egy 
időszakos, kisebb Árpád-kori teleprész feltárását sike
rült- elvégeznünk-a leletmentés során. 

Munkatárs: Tokai Zita Mária. 
HORVÁTH LÁSZLÓ 

268. Muraszemenye, Hosszú-dűlő 
(Somogy megye) Á 
A lelónelyen (073. sz.) a leletmentésre 2003. május 14-
20. között került sor. A humuszolási munkát 5-10 cm 
mélyen, a nyomvonal Ny-i részén 20 m, a K-i részén 15 
m szélesen végeztük. A középső részen egy közlekedési 
sávot hagytunk szabadon. 

Az átvizsgált több, mint 9000 m2-nyi területen 12 
objektumot tártunk fel, amelyek három helyszínen sű
rűsödtek. Az 1-6. sz. objektumok szinte egy vonalban 
jelentkeztek. Tó1ük mintegy száz méterre kerültek elő a 
8-10. sz. objektumok. A 11-12.  sz. objektumok, feltehe
tó1eg kovácsgödrök külön egységnek tekinthetők, ezek 
egy újabb üres felület után mutatkoztak. Az objektu
mokból kerámiaanyag mellett jelentős mennyiségű 
agyaggolyó, valamint patics, állatcsont, vassalak és egy 
agyaggyöngy került elő, melyek az Árpád-korra keltez
hetők. 

Itt egy kisebb Árpád-kori telep volt, amely leletanya
ga a közeli 705. sz„ Muraszemenye, - Aligvári-mező le
lőhelyen szórványosan előkerült anyaggal egykorú. 

Munkatárs: Tokai Zita Mária. 

269.  Murga , Temető 
(Tolna megye) R, Kö 

HORVÁTH LÁSZLÓ 

A falu K-i szélén, a Murgai-víz D-i partján emelkedő 
dombon van a jelenleg is használt temető. A hagyomány 
szerint itt (a temető ÉNy-i szélén) állt a régi templom. 
Jelenleg (2003. április 15-én) sok - a sírokról és a kör
nyékükró1 kiszedett - gaz fedi ezt a területet. A síroknál 
egy-két középkori cserepet, habarcsot találtam. A temp
lomtól Ny-ra, a szántásban rézkori cserepeket gyűjtöt
tem. A középkori falu a templom alatti lejtőn lehetett, 
de ez most bozótos erdő, így megfigyelésre alkalmat
lan. 

MIKLÓS ZSUZSA 

270.  Nagykanizsa határa 
(Zala megye) Ő, R, 8 ,  V, Ró, N ,  Á, Kö 
2003 őszén végeztünk terepbejárást az M7 autópálya 
Sormás-Nagykanizsa (215,5-206,2 kmsz.) közötti és 
Nagykanizsa-megyehatár (206,2-186,7 kmsz.) közötti 
szakaszain. Ezeken a szakaszokon 1992-ben dr. Horváth 
László, 2001 őszén és 2002 tavaszán Fekete Csanád vég
zett terepbejárást. Mi 2003-ban már nemcsak a főpá
lyán, hanem az úgynevezett kapcsolódó utak által érin
tett területeken is elvégeztük a lelőhelyek felderítését. 

Békás-tó: A régi 7-es út melletti trafóállomástól ÉK
re, az úgynevezett Békás-tóból a Péterfai patakba folyó 
ér keleti, meredek partoldalán a friss szántásban néhány 
vörös és fekete foltot észleltünk. A 200x120 m kiterje
désű lelőhely t712. sz.) korát -nem lehetett -megállapíta
ni, mivel nem találtunk cserepet. Tapasztalataink sze
rint a település őskori lehet. 
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Békástói-rétek-dűlő: A lelónely (727. sz.) a Nagyka
nizsához tartozó, a város ÉK-i határrészében található. 
A dűlőt ÉK-DNy-i irányban átszelő patak (mára csak 
egykori patakmeder) keleti oldalán, és a dűlőt Ny-K 
irányban átszelő nagyfeszültségű távvezetékek alatt, 
szántott, boronált, repcével bevetett részen, elszórtan, 
kb. 350x200 m-es, ÉNy-DK irányú területen gyűjtöt
tük a cserepeket. Kevés számú római kori, középkori tö
redéket találtunk. 

Bilkei-dűlő: A Péterfai-patak és egyik oldalága által 
közrefogott domb tetején és déli lejtőjén, a Bilkei
dűló'ben már korábban megtaláltuk a nagy kiterjedésű 
lelőhelyet (714. sz. ) .  A településnyomok csaknem 700 
m hosszan és 200 m szélességben figyelhetők meg. A 
leletek legnagyobb része késő bronzkori (HA), míg a 
domb déli részén néhány jól kivehető foltban rézkori 
(péceli kultúra) edénytöredékek voltak. Az 1976-os és 
az 1980-as szondázó ásatáskor néhány késő bronzkori 
gödröt és egy agyagfalú ház részletét tártuk fel. 15 Az M7 
autópálya tervezett nyomvonala a leló11ely északi végét 
érinti. Ez évi terepbejárásunkkor a Ny-ra elhelyezkedő 
Péterfai-ároktól egészen a domb tetejéig találtuk a cse
repeket az ÉK-DNy irányú leló11elyen. A dombtetőn ke
leti irányban is viszonylag sok cserepet találtunk. Mind 
a Péterfai-árokhoz közel eső laposban, mind a dombte
tőn (K-i irányban 350 méteres körben) ugyanolyan in
tenzitással jelentkeztek a leletek. Megállapítottuk, hogy 
a lelónely ÉK-i és DNy-i irányban nagyobb a korábban 
leírtaknál. 

Inkey-kápolna: Az Inkey-kápolna melletti Kr. u. 3-
4. századi római villagazdaság temetője a településtó1 
keletre, az ipari vágány keleti oldalán húzódó domb dél
nyugati lejtőjén helyezkedik el. Eddig 26 sírt tártunk 
fel. A temető pontos kiterjedése északi irányban még 
tisztázatlan. A domborzati viszonyok alapján feltételez
hető, hogy az eddig feltárt síroktól ÉÉK-i irányban még 
100-150 méter hosszan húzódik a (711. sz.) lelónely. 

Katona-temető: A régi 7-es út déli oldalán húzódó 
Katona-temető-dűló'ben 1977-ben végeztünk leletmen
tést, és akkor egy késő vaskori (LT C) lakóházat, vala
mint néhány római kori (1-2. sz.) kőépítményes sírt tár
tunk fel. Ezek a lelónely északi részén helyezkedtek el, 
mintegy 100 méterre az úttól délre. A terület ellenőrző 
bejárásakor azt tapasztaltuk, hogy a lelőhely tovább foly
tatódik dél felé, itt azonban szórványos őskori, valami
vel több késő népvándorlás kori és Árpád-kori cserepet 
találtunk.16 Az autópálya nyomvonala a leló11ely déli vé
gét érinti csak. Ez évi terep bejárásunk során ezen a 713. 
sz. lelónelyen a dombtetőn és a Péterfai-árok Ny-i part-

15 A leletek a nagykanizsai Thúry György Múzeum Régészeti 
gyííjteményében a 77.2.1.-77.5.5„ 80.70.1-i9. leltári szám alatt 
találhatók. 

16 A leletek a nagykanizsai Thúry György Múzeum Régészeti 
gyííjteményében a 77.29.1-22„ 79.159.1-79.162+ leltári szám alatt 
találhatók. 

ján találtunk leleteket. A Péterfai-árok partján három 
faszenes-paticsos, a barna altalajban sötétfekete betöl
téssel jelentkező, szétszántott gödröt dokumentáltunk. 
Sajnos, csak az egyikben találtunk cserepet, de több 
paticsot is gyűjtöttünk. A terepen szerzett tapasztalato
kat összevetve a térképi adatokkal megállapítottuk, hogy 
a leló11ely nagyobb az eddig ismertnél, keleti irányban 
egészen a Péterfai-árokig húzódik. 

KVASSAY JUDIT - HORVÁTH LÁSZLÓ -
SZÁRAZ CSILLA - FRANKOVICS TIBOR 

2 7 1 .  Nagykörű , Marsi-part 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, B 
A szakirodalomban Nagykörű, tsz-gyümölcsös néven 
szereplő Körös-lelőhelyen, melyet eddig csak felszíni 
gyűjtésbó1 származó idolok révén ismertünk, 2003 nya
rán az ELTE Régészettudományi Intézetével közösen 
hitelesítő ásatást végeztünk. A hitelesítéshez az adott 
alkalmat, hogy a helyszínen fa ültetésekor nagy mennyi
ségű Körös kultúrába tartozó leletanyag került felszín
re. A fa körül csoportosuló leletek arra utaltak, hogy 
alatta illetve körülötte újkőkori hulladékgödör találha
tó. A fa áthelyezése után a jelenségek középpontjában 
3x3 m-es felületen szelvényt nyitottunk, mint késó'bb 
kiderült, a Körös-gödör kellős közepébe. Célunk nem 
az volt, hogy a teljes hulladékgödröt feltárjuk, hanem 
hogy beló1e - a leletanyagon kívül - ásónyomonként 
reprezentatív talajmintát is vegyünk, s ezzel nemcsak a 
lelőhely hitelesítését, hanem a korabeli környezeti re
konstrukciót is elvégezhessük, azaz elvégeztethessük. 

A nyitott szelvény ÉNy-i sarkában 60 cm mélység
ben előkerült egy - a gödörrel egykorú - zsugorított 
csontvázas temetkezés. A szelvény keleti és déli fala men
tén 1 m szélességben mentünk le az altalajig. A DK-i sa
rokban a Körös-objektumba késó'bb beleásott bronzko
ri gödör részletét is azonosítottuk. 

Munkatársak: Raczky Pál, Anders Alexandra, Ko
vács Katalin, Tárnoki Judit, Polgár Zoltán régészek, Váczi 
Gábor régészhallgató. 

2 72 .  Nagylak,  É lővíz-főcsatorna 
(Csongrád megye) Sza , Kk 

CSÁNYI MARIETTA 

A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran
zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban, a 2003. évi terepbejárás során 43 régészeti lelő
hely került elő. A kutatás módszerének megfelelően va
lamennyi felszíni telepnyom. 

257 
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A MOL 43. leló11elyen szarmata és késő középkori 
leletanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti tan
szék hallgatói. 

2 7 3 .  Nagylók, Felső Garda 
( Fejér megye) Á 

BENDE LÍVIA 

2003. január 29-én terepbejárást végeztünk Fejér megye 
több településén, ahol légi fotózás alkalmával 2001-2002-
ben feltehetően középkori erődítményt lokalizáltunk. 

Nagylóktól 1,5-2 km-re D-re, a Budapest-Pécs vas
útvonaltól 180-200 m-re K-re, a környezetébó1 101-115 
m-re kiemelkedő magaspart tetején található a két mes
terséges domb. Ny-ról a domboldal, K-ró1 egy szélesebb 
völgy, D-ró1 pedig egy meredek falú suvadás határolja. 
Egyedül É-ról közelíthető meg. A keletebbre fekvő na
gyobb domb magassága 3-4 m lehetett. Eredeti mére
teit csak valószínűsíteni tudjuk, mert Ny-i oldalát föld
kitermelés során erősen roncsolták. A mesterséges domb 
teteje kb. 10 m átmérőjű volt. A plató tetején 1 m mély 
gödör látható. A dombot a K-i oldal kivételével árok ve
szi körbe, de itt a meredek domboldal határolja. 

A másik domb az általunk eddig vizsgált területtó1 
15-20 m-rel nyugatabbra fekszik, sokkal kisebb, magas
sága 2-2,5 m. Platójának átmérője is csak 6-8 m. Körü
lötte árok a helyszínen nem látható, a légi fotón látható 
egy tompaszögben megtörő árokszakasz, amely a D-i su
vadástól indul, és belefut a nagyobb domb árkába. En
nek a dombnak a tetején is gödör található. 

A fotó és a helyszíni szemle alapján valószínűsíthe
tő, hogy egy Árpád-kori, a szakirodalomban kisvárként 
szereplő mottét sikerült lokalizálnunk. 

MIKLÓS ZSUZSA - TEREI GYÖRGY 

2 7!.i .  Nagymágocs, Ótompahát 
(Csongrád megye) A 
A fent megjelölt lelónelyen (Nagymágocs 98) 1933-
34-ben késő avar kori temető sírjait és Árpád-kori te
lepobjektumokat tárt fel Csallány Gábor. Az érintett 
terület déli szomszédságában, a Derekegyház-Oroshá
za közötti műút déli oldalán azóta gázfogadó állomás 
épült. A MOL Rt. az ehhez vezető bekötőutat korsze
rűsíteni kívánta. 

2003. október 30-31-én régészeti megfigyelést vé
geztünk a földmunkálatok ellenőrzésével. A felül 120 
cm, alul 40 cm széles, 40 cm mély szikkasztó árok köze
pén kirajzolódott az 1. objektum foltja. Felülnézetben 
tojásdad, középen összeszűkül. Fala függó1eges, az észak
nyugati részen, az aljától számítva 30 cm-re meredek 
lejtő figyelhető meg. Betöltődése sötétszürke, homogén 
szubhumusz. Mélysége 192 cm. Hossza 130 cm. Legna
gyobb szélessége 88 cm. Lelet: egyetlen, kézzel formált 
oldaltöredék, mely feltehetően avar kori. 

Az objektum funkcióját illetően nagy a bizonyta
lanság. Tekintettel a lelónelyen korábban feltárt avar 
kori sírokra, nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy 
egy halotti áldozathoz szánt gödörró1 van szó, csak a 
rítusnak ez az eleme nem ment teljesedésbe. Vagy ha 
igen, akkor a késó'bbiek során az itt elhelyezett tárgyak 
rablás áldozatául estek. 

SzABó JÁNOS JózsEF 

2 7 5 .  Nagyrécse határa 
(Zala megye) Ő, U, B, Ró, Á, Kk 
2003 őszén végeztünk terepbejárást az M7 autópálya 
Sormás-Nagykanizsa (215 ,5-206,2 kmsz.) közötti és 
Nagykanizsa-megyehatár (206,2-186,7 kinsz.) közötti 
szakaszain. Ezeken a szakaszokon 1992-ben dr. Horváth 
László, 2001 őszén és 2002 tavaszán Fekete Csanád vég
zett terepbejárást. Mi 2003-ban már nemcsak a főpá
lyán, hanem az úgynevezett kapcsolódó utak által érin
tett területeken is elvégeztük a lelőhelyek felderítését. 

Bakónaki-patak: A belterület déli részénél, a Bakó
naki-patak keleti partján enyhén kiemelkedő dombon, 
ÉNy-DK hossztengelyű, 330x180 m kiterjedésű terüle
ten elszórtan gyűjtöttünk közelebbről meg nem hatá
rozható őskori edénytöredékeket, és egy talán késő 
bronzkori orsógombtöredéket, valamint római kori és 
középkori cserepeket. A lelónely (725. sz.) északi része, 
ahol a leletek zömét találtuk, a mai 7-es úttól északra 
boronált volt, déli része repcevetés. 

Baráka: A falu belterületétől DDNy-ra, közvetlen a 
Bakónaki-patak Ny-i partja mentén, a patak partja fölé 
enyhén emelkedő dombhát aljában, közel 500 m 
hosszan, 120 m szélességben húzódik a lelónely (716. 
sz.) ,  amely pontosan követi a megközelítőleg É-D irány
ban húzódó domboldal alját. A csillámos homokkal so
ványított Árpád-kori töredékek - köztük egy kereszt ala
kú fenékbélyeges cserép - jobbára a patak partja men
tén, a lelónely déli felében sűrűsödtek, míg a sárgás
narancsos színű késő középkori-újkori cserepek a lelő
hely északi oldalán fordultak elő nagyobb számban. A 
kevés számú őskori töredék és 2 kova megfigyelhető sű
rűsödés nélkül jelentkezett. A leletek közt egy salakda
rab is van. Elképzelhető, hogy Ny-i irányban is szélese
dik a lelónely, azonban a dombtető felé csak téglatöre
dékeket találtunk. 

Petendpuszta: 1983 nyarán a Nagyrécsétó1 Gáspár
hegyre vezető dűlőút megszüntetésének földmunkái so
rán emberi csontokat és téglákat fordított ki a munka
gép az Aranyosi-táblában. Akkori helyszíni szemlénken 
megállapítottuk, hogy egy téglából és homokkó'bó1 épült 
középkori templomot és a körülötte lévő temetőt boly
gattak meg. Ellenőrző terepbejárást 1984 márciusában 
végeztünk. Az elegyengetett felszínű középkori temp
lom helye (718. sz. lh. )  2003-ban is jól látszik a domb 
legmagasabb pontján. Az ettó1 K-re, illetve BK-re nyúló 
dombhatárt és erős déli lejtőjét jártuk be. A friss gabo
navetésben nagyon sok Árpád-kori és késő középkori 
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edénytöredék, feketés foltok és átégett részek jelezték a 
középkori falu helyét. Különösen a déli lejtő felső har
madában mutatkoztak intenzívebben a településnyo
mok. A domb tetején, a templom helyétó1 K-i irányban 
kb. 300 m hosszan volt észlelhető a középkori falu nyo
ma. Ugyanitt a dombtetőn szórványos őskori cserepe
ket is gyűjtöttünk. Az Árpád-kori cserepek inkább a 
domb keleti, enyhébb lankáján helyezkednek el. A domb 
keleti lábánál az őskori cserepek sűrűsödtek, a zömé
ben jellegtelen edénytöredékek valószínűleg a balatoni 
kultúra emlékei. A középkori templom körül kis árok 
nyoma látszik, amely lehetséges, hogy a középkori And 
falu erődített templomának nyoma. 

Péterfai-dűlő: A falu DNy-i részén, az egykori halastó 
(a Bakónaki patak kiszélesedő ártere) nyugati partján 
emelkedő dombháton, nagy kiterjedésű és különböző 
korú település nyomaira bukkantunk (715. sz. lh. ) .  Az 
újkőkori lengyeli kultúra cserepei inkább a 174-es ma
gaslati ponttól délre kerültek elő, míg az Árpád-kori és 
a 15-16. századi edénytöredékek 450x200 m kiterjedé
sű területen. A dombtetőn két késő középkori vaskést is 
találtunk a szántásban.17 A középkori Péterfa falu temp
lomának nyomát azonban nem tudtuk megfigyelni. 

Sárszegi-patak, Ny A belterülettó1 DK-re, a Sárszegi
patak nyugati partjára lejtő dombon, 250x140 méteres 
területen sok edénytöredéket (közelebbró1 meg nem ha
tározható őskor, római kor, Árpád-kor) lehetett gyűjte
ni az őszi vetésben. A leló11ely (723. sz.) minden bi
zonnyal folytatódik a szántást északról határoló erdő
ben is, ahol a sűrű aljnövényzet miatt terepbejárást nem 
tudtunk végezni. 

Sárszegi-patak, K: A falu határának északi szélén, a 
Sárszegi-patak keleti partjára lejtő dombon, a zalasár
szegi gyümölcsös területén a rossz megfigyelési körül
mények ellenére sok edénytöredéket (közelebbró1 meg 
nem határozható őskor, valamint zömmel Árpád- és késő 
középkor) lehetett gyűjteni a felszínen. Az ÉK-DNy 
h ossztengelyű lelőhely (724 .  sz . )  kiterjedése kb.  
550x120-160 m. Mivel még a gyümölcsös nyugati szé
lén épített kerítés belső oldalán ásott vízelvezető árok
ban is találtunk néhány cserepet, feltehető, hogy a lelő
hely a kerítés Ny-i oldalán, a kukoricásban is folytató
dik. 

Tüskevári-dűlő: A mai 7-es út és a vasútvonal közöt
ti Tüskevári-dűló'ben, közelebb az úthoz, egy nyugati 
domblejtőn kb. 200x150 méteres területen (717. sz. lh.) 
nagyon szórványosan jelentkező őskori, Árpád-kori és 
késő középkori cserepeket találtunk. A területen jelen
leg tarló van, így a megfigyelési lehetőség minimális. 

KVASSAY JUDIT - HORVÁTH LÁSZLÓ -
SZÁRAZ CSILLA - FRANKOVICS TIBOR 

17 A leletek a nagykanizsai Thúry György Múzeum Régészeti 
gyiíjteményében a 79.82.1-14. leltári szám alatt találhatók. 

2 76 .  Nagyszékely, Stakop-dűlő 
(Tolna megye) Kö 
Nagyszékely határából három különböző híradás is  
megemlékezik egy-egy, látszólag különböző középkori 
templomhelyről, közülük azonban napjainkban egyik 
dűlőnév sem ismert. Kimutatható, hogy az Egyed An
talnál 1829-ben Kőfejpuszta, a Pesty Frigyesnél 1865-
ben Sósdomb és az 1997-es megyei kézikönyvben Rác
templom néven szereplő templomhely ugyanarra a le
lőhelyre vonatkozik: a nagyszékelyi határ Udvarival 
szomszédos, D-i részén fekvő mai Stakop-dűlő környé
kével feleltethető meg, ahol a földrajzi névgyűjtés sze
rint is templom állt régen. A falut a környéken találha
tó Báni-kezdetű földrajzi nevek alapján hihetó1eg Bán
nak hívták. 

2003. április 19-én végeztem terepbejárást a terüle
ten. A táj az 1 : 10000-es térképen ábrázolthoz képest né
miképp megváltozott, az erdő rovására csökkent a szán
tott terület aránya. A Nagyszékelyből D felé vezető 
földesúttól Ny-ra, a Báni-patak É-i oldalán fekvő mere
dek domboldalon a cserjés-bozótos növényzet miatt ku
tatni nem lehet, ezt egyébként a megtelepedésre alkal
matlan domborzati viszonyok feleslegessé is teszik. A 
patak É-i partján húzódó keskeny, 50-100 m széles, szá
raz szántáscsík jó megfigyelést biztosított: a patakon Ud
vari felé átvezető híd közvetlen közelében, kb. 50 m 
hosszan találtunk középkori leleteket egy nagyobb szür
ke foltban, de a telepnyomok Ny felé tovább nem foly
tatódtak. A hídtól K-re, a többnyire szintén meredek, 
bozótos domboldal aljában (Báni-rét) a szántáscsík rét
ben folytatódik; középkori cserepeket vakondtúrások
ból is gyűjtöttem, majdnem a patakba É-ról folyó kis 
mellékérig. 

Építési törmeléket a leírt, enyhe emelkedésű domb
oldalon nem találtam; templomépítésre a dombvonu
lat felső, a faluhely teljes hosszában beerdősült oldalá
nak K-i, kevésbé meredek része látszik alkalmasnak. Az 
eléggé sűrű, bodzás-akácos erdó'ben nem találtam to
vábbi jelenségeket. 

2 7 7. N árai ,  Sósúti-dűlő 
(Vas megye) Á 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Az érintett területet a terepjáráshoz alkalmas idó'ben 
2003. szeptember 30-án tekintettük meg Derdák Fe
renc geodétával és Kiss Krisztina adattárossal. A Nárai 
Ny-i településrészen jelölt új telekkiosztások szinte tel
jes területe növényzettel fedett volt, kivéve a terület 
nyugati végében, a hrsz. :  050/9-10 parcellákon, ahol a 
gyűjtött Árpád-kori kerámia alapján az adott időszak
ban megtelepedéssel számolhatunk (1 .  lelónely, Sósúti
dűlő) . 

A telekkiosztások területének többi részén a fenti 
telepnyom kelet fel� folytatódhat, valamint újabb lelő
helyek előkerülése (pl. temető) is várható. 

Kiss PÉTER 
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278. Nemesbőd, Által ú ton kívül dűlő 
(Vas megye) Ró 
A leló11ely Nemesbőd és Vép község közigazgatási hatá
rán a Surány-pataktól K-re, a középkori Által út mellett 
elterülő dűlőn helyezkedik el. A terület erősen szántott. 

A terület középső részén Buócz Terézia végzett le
letmentést 1971-ben, ahol egy római hamvasztásos ur
nasírt tárt fel. 

Terepbejárásunkkor a felület könnyen körbehatá
rolható volt. A szántón nagy mennyiségű, nagyon rossz 
állapotú, római szürke házikerámiát találtunk, valamint 
egy nagyon rossz állagú (teljesen olvashatatlan) késő 
római pénzt. 

2 79. Nemesbőd határa 
(Vas megye) Ró, Kö 

lLON GÁBOR 

A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

A Hátasuti-dűlóoen és a Gergelyvölgyi-dűlóoen egy
egy középkori település nyomait (33-34. sz. lelónely) ; a 
Kishatári-dűlóoen római kori villa (35 .  sz. lelónely) nyo
mait regisztráltuk. 

lLON GÁBOR 

280. Nemesládony, római katol ikus templom 
(Vas megye) Kö, Kú 
2003-ban szondázó régészeti kutatást végeztünk a temp
lom belsejében, hogy tisztázzuk a korábbi szintviszonyo
kat a burkolat tervezett cseréjéhez. Az ásatás során to
vább pontosítottuk az előző évi falkutatás során felvá
zolt periodizációt. 

Eszerint a ma álló templom első periódusához egy 
közel négyzetes alaprajzú hajó, és a vele egyidős nyuga
ti torony alsó része tartozott. A téglából készült, alapo
zásában több helyen opus spicatum technikával rakott 
templom Ládony falu 1234-ben említett Szt. Miklós 
templomával azonos. A román kori eredetű, egyszerű 
déli kapu 15 .  sz. végi szemöldökgerendája utólag került 
behelyezésre. A 18. sz. második felében több nagyobb 
átépítésen esett át a templom: legkésó'bb ekkorra elké
szült a mai szentély (a középkori szentély elbontásával) , 
melyhez késó'bb hozzáépítették a mai sekrestyét, és 
ugyanekkor épült a mai karzat. A toronyaljban egy 18. 
sz. végi téglaboltozatos kriptát, a templom tengelyében 
egy 19. sz. közepén eltemetett plébános koporsós sírját 
tártuk fel. Számos további újkori temetkezést is megfi
gyeltünk, melyek a - források szerint többször is romo
san álló - templom belsejében sűrűn beásva helyezked
tek el. E temetkezésekkel mélyebbre hatoltak, mint az 
egykori román kori szentély alapozási síkja, így a vizs
gált pontokon azt teljesen eltüntették. A feltárt, ám a 
mai falpillérek által vágott északi diadalívpillér falmag-

jában azonban láthatók a halszálka-technikával rakott 
téglasorok DK irányú indításai, ami talán a román kori 
félköríves szentélyzáródásra utal. A templom mai fal
pillérei és boltozata az 1832-es átépítés során készültek. 

B. BENKHARD LILLA - FÜLÖP ANDRÁS 

2 8 1 .  Nemesnádudvar határa 
( Bács-Kiskun megye) U, R, B,  Sza, Á. Kú 
2003 decemberében végeztünk terepbejárást a Dusnok 
és Nemesnádudvar között tervezett gyorsforgalmi út 
mintegy 10 km hosszú nyomvonalán 200 m szélesség
ben. Munkánk során tíz új régészeti lelőhelyet találtunk, 
ezek közül öt beleesik a nyomvonalba, öt pedig annak 
közelében helyezkedik el. 

Karasicajőcsatorna: A csatorna K-i partjánál húzó
dó É-D irányú dombháton mintegy 250 m hosszan gaz
dag szarmata és gyér Árpád-kori leletanyagot gyűjtöt
tünk (3. lh. ) .  A szarmata leletanyag a Kr. u. 2-4. század
ra keltezhető. A gyér számú Árpád-kori leletanyagot vö
röses színű, kiszélesedő, felül sima bográcsperem-töre
dékek alkotják. 

A tervezett nyomvonalon kívül, a csatorna kanya
rulatához közel, jól körülhatárolható 80x100 méteres 
területen őskori edénytöredékek kerültek elő (3/a lh.) ,  
melyek a neolitikus Körös-kultúra emlékanyagát képvi
selik. Az edénytöredékek mellett hálónehezékek töre
dékeit is találtuk. 

Sziget-kaszáló: Két csatorna között, azok ívét követ
ve ÉK-DNy irányú, a környezetbó1 jól kiemelkedő domb
hát helyezkedik el (4. lh.) . A dombháton 250 m hossz
ban, 70 m szélességben gyűjtöttünk őskori - valószínű
leg neolitikus és bronzkori - edénytöredékeket. 

A betonúttól K-re, a tervezett nyomvonalon kívül 
néhány jellegtelen őskori edénytöredék és egy vaskés 
töredéke került elő (5. lh.) .  

Karasica-csatorna nyugati partja: A csatorna part kö
zelében, a nyomvonalon kívül nagy területen elszórtan 
került elő néhány Árpád-kori és kora újkori edénytöre
dék (6. lh.) .  

Pap-föld: A Legelő-csatorna K-i partján a csatorná
val párhuzamosan futó, hosszan elnyúló dombháton, 
mintegy 150-200 m hosszan zömében szarmata edény
töredékek kerültek elő, mellettük néhány rézkori és ké
ső középkori is (7. lh. ) .  

A 7. lelőhelytó1 északra, egy a környezetéből jól 
kiemelkedő földháton rézkori, szarmata valamint késő 
középkori edénytöredékeket gyűjtöttünk (8 . lh. ) .  

Hajósi-úti-dűlő: A nyomvonalon kívül, attól É-ra, a 
környezetéből enyhén kiemelkedő, ÉNy-DK-i irányú 
dombháton néhány jellegtelen őskori, Árpád-kori és ké
ső középkori edénytöredéket gyűjtöttünk (9. lh. ) .  

Egy másik, a környezetébó1 jól kiemelkedő, ÉNy
DK irányú dombháton nagy szórásban, mintegy 50x100 
m átmérőjű területen kevés jellegtelen őskori és koron
golt szarmata edénytöredéket gyűjtöttünk (10. lh. ) .  

SOMOGYVÁRI ÁGNES - v. SZÉKELY GYÖRGY 
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282 .  Nemesvámos, Baláca 
(Veszprém megye) Ró 
A NKÖM pályázattámogatás segítségével 2003. augusz
tus 11-én kezdtük meg a római kori villagazdaság XVII. 
épületének befejező, műemléki bemutatást előkészítő 
feltárását. Két szakaszban dolgoztunk: először augusz
tus 29-ig, majd október 13-28. között. 

A kiegészítő feltárások miatt szükség volt a korábbi 
lefedés eltávolítására az épület Ny-i helyiségsora fölött. 
Megtörtént ezeknek a helyiségeknek (padlók, fűtőnyí
lások) a kitisztítása, valamint dokumentálása. Kisebb ér
telmező kutatásra került sor a nagy É-i praefurniumnál 
is, és be kellett fejeznünk az épület Ny-i fala melletti 
szelvények feltárását is. A korábbi, előző években már 
kisebb szakaszokkal jelentkező, épületfalak visszabon
tása és a későbbi fürdőépület falainak ráfalazása is jól 
megfigyelhető volt. A melegvizes medence apszisának 
közelében egy csontváz került elő karperecekkel, kerá
miakancsóval, üvegpohárral. Az épület D-i fala előtt 
többrétegű habarcsos járófelületek jelentkeztek. Ugyan
itt egy oszlopokkal alátámasztott tornácot is feltételez
hetünk. Az épület K-i falától indulóan feltártuk a vízel
vezető csatorna folytatását és csatlakozását a körítőfal
hoz. A vízelvezető csatornát egy valószínűleg leégett, 
cölöpkonstrukciójú, földbe mélyített objektumba ásták, 
amelybe még egy meszes aljú gödör is mélyült. A XVII. 
épület ÉK-i sarka közelében egy újabb, a XVII. épület 
falaitól eltérő tájolásban futó fal részlete is jelentkezett. 
A fal É-i oldalán sok, jellemzően kora római kori edény
töredéket találtunk. 

A teljes XVII. épületet ideiglenesen lefedtük farost
lemezes fóliával, és körülkerítettük a területet is. A pro
vizórikus lefedésen kívül eső szelvényeket hagyományo
san, fóliával és földdel temettük be. 

A leletanyag tisztítása és beleltározása a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum régészeti gyűjteményébe ÓR 
2004.1-1-3138 számom megtörtént. 

283 .  Nemesvámos, Zsófia utca 
(Veszprém megye) B, Ró, Á 

PALÁGYI SYLVIA 

2003. március 17. és április 17. között elvégeztük a lakó
park két telkének ( 40x80 m-es terület) építkezés előtti 
feltárását. 

A most feltárt terület D-i oldalán húzódó Zsófia ut
ca és a Zsófia utcához a mostani feltárástól némileg nyu
gatabbra, É-felé derékszögben csatlakozó Patak utca elő
feltárását 2002 során dr. Palágyi Sylvia végezte el. A fel
tárási terület gépi lehumuszolása után 77 különböző 
földbe mélyített objektum jelentkezett. A területet ÉNy
DK-i irányban hat árok-árokrendszer vágja keresztül. 

Ezek közül öt mindkét irányban, egy csak Ny-ÉNy 
felé folytatódik a feltárt rész határain túl. Az árkok mel
lett további 46 földbe mélyített kisebb-nagyobb gödör, 
verem és egy ház került elő. Az objektumok mélysége 
kb. 120-130 cm-ig váltakozott. Egyaránt akadt köztük 

többé-kevésbé szabályos kör alakú, illetve ovális man
dula formájú és szabálytalan alakú. 

Az objektumok - a belőlük előkerült, viszonylag cse
kélyebb számú kerámiatöredék alapján - zömmel ősko
riak (bronzkoriak), de akad közöttük Árpád-kori is. Ta
lán Árpád-kori a földbe mélyített, ÉK-i sarkában kemen
cével ellátott, munkagödrös, két cölöplyukas, mintegy 
3x4 m-es ház is (71. objektum). A legtöbb leletanyagot 
a szintén Árpád-kori 2. objektum szolgáltatta, így két 
fenékbélyeges töredéket is. Az objektumok egy részé
bó1 némi római kori leletanyag is előkerült (kevés kerá
mia- és tegulatöredék) . Említést érdemel egy I I I .  
Gordianus (238-244) ezüstérem is, amely a 70 .  objek
tum fölül került elő, a felület nyesése során. A 20-21-
22-23. objektum újkori bolygatásnak bizonyult, amely 
egy 1859-es osztrák 5/10 krajcárost, valamint II. világ
háborús leletanyagot tartalmazott. Úgyszintén II. világ
háborús anyag volt a 43. objektumban. Az objektumok 
némelyikében semmilyen leletet sem találtunk, így ezek
nek a kormeghatározása kérdéses. 

Talán az altalaj fokozatos É-felé való emelkedésé
vel függhet össze az, hogy a régészeti objektumok a te
rület D-i felén helyezkednek el a legsűrűbben, É-felé 
viszont megritkulnak. 

A területen egykor létezett bronzkori telepjelensé
gek a felszínen még észlelhető utolsó nyomait feltehe
tően a közeli, néhány száz méterre KDK felé eső Likas
dombon lévő római kori halomsír - a balácai villagaz
daság birtokosa és családtagjai temetkezési helye -
megépítésekor végzett tereprendezés során tüntethet
ték el. Ennek nyomai lehetnek a helyenként észlelt ró
mai kori tegulatöredékek. Az elegyengetett felszínbe mé
lyítették bele azután évszázadokkal késó'bb az Árpád
kori objektumokat. 

284 .  Németkér, Közlegelő 
(Tolna megye) Kö 

RAINER PÁL 

A részletes tanulmányt lásd a 87. oldalon! 
MIKLÓS ZSUZSA 

285 .  Nick határa 
(Vas megye) Ő, Ró, Kö 
A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

Kifli-dűlő: A 23. sz. leló11elyen római kori villára uta
ló nyomokat; a 24. sz. leló11elyen őskori, római kori (vil
la) és későközépkori településre utaló nyomokat regiszt
ráltunk. 

Nagy-rét: Egy tisztán őskori (25. sz.) és egy őskori 
valamint középkori lelónelyet (26. sz.) találtunk-. -

Haraszt: késő középkori telepnyomot (27. sz.); 
Bíró-földek: őskori lelónelyet (28. sz. ) ;  
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Kőrizs-dűlő: őskori és középkori telepnyomot (29. sz.) 
határoztunk meg. 

286. Nyírbátor, Báthori rezidencia 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kk, Kú 

lLON GÁBOR 

A műemlék helyreállítását megelőző 2003. október 15-
31. közötti régészeti feltárás az egykori magtárat (volt 
ebédlőpalotát) K felől övező területrész kutatását cé
lozta. 

Két szelvényt nyitottunk. A keleti homlokzat előtt 
egy szabálytalan trapéz alakú szelvényt jelöltünk ki, hogy 
a területet az ezen az oldalán lezáró kerítés, és a magtár 
közötti teljes részt kutatni tudjuk. A trapéz D-i oldala egy 
vonalban húzódik a magtár D-i falával, a Ny-i oldal pár
huzamosan fut az épület K-i homlokzatával 1,5 m távol
ságban, míg a K-i fal követi a kerítés vonalát. Az épület 
DK-i sarkánál egy megközelító1eg négyzet alakú szelvényt 
nyitottunk, amelynek É-i és D-i fala közelító1eg párhuza
mos az 1. szelvény D-i falával. Mindkét szelvény kijelölé
sénél a minél nagyobb terület lefedése volt a célunk. 

Mindkét szelvényt négy részre osztottuk, de az idő 
rövidsége miatt már csak az 1/1, 1/2, 2/1 szelvényrész
letekben sikerült további kutatásokat folytatnunk. 

Az egész területre jellemző volt a rendkívül erős 
bolygatottság és a rengeteg újkori és recens szemét, 
amely néhol még 2 m mélységben is nehezítette a bon
tást. A lokalizált és részben kibontott 15 régészeti ob
jektumból 5 korábbi régészeti kutatás nyoma volt, ame
lyek több helyen és irányban húzódtak mindkét szel
vényben (Magyar Kálmán és Tamási Judit korábbi ku
tatóárkai és szelvényei) . 

A feltárás alatt talált kerámiaanyag a kora újkor és 
késő középkor idejére datálható. Nagy mennyiségben 
került elő üveg ablakszem, és néhány középkori üveg
edény darabját is megtaláltuk. A kibontott rétegekben 
nagy mennyiségű vastárgyat, főleg szegeket találtunk. 
Eló"került egy ezüstveret is, amit nagy valószínűséggel a 
15. sz. második felére datálhatunk. 

Különleges leletnek számít a 2. szelvény D-i falá
ban másodlagos helyzetben talált reneszánsz faragott 
kő, amely valószínűleg ablak vagy ajtó tartozéka (szárkő 
darabja) lehetett. Az 1/1 szelvényben többek között ki
bontottunk egy leomlott, másodlagos helyzetben lévő 
falmaradványt, és egy keskeny, meglehetősen mély ár
kot, melyben egymástól 1-1,5 m távolságban elszene
sedett facölöpök darabjait és lenyomatát találtuk. Eb
bó1 a régészeti jelenségbó1 előkerült kerámiaanyag a 15-
16. századra datálható. Ez az árok tartalmazta a legko
rábbi intakt anyagot a feltárás területén, mindazonáltal 
még ebben a szelvényben is további kultúrrétegek vár
hatók az eddig elért legmélyebb szint alatt. 

Munkatársak: Stibrányi Máté, Hansel Balázs régész, 
Bódis Bernadett, Kovács Zsófia, Szapu Dániel techni
kus, valamint Varga Ákos és Varga Gusztáv. 

VIRÁGOS GÁBOR 

287. Nyíregyháza, Ipari park 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á 
Az Ipari park területén épülő csarnok helyének régé
szeti feltárását végeztük el 2003 novemberében. 

A leendő csarnok helyét É-D-i tengely mentén több 
egykori vízfolyás (Nyírvíz) szeli át, ezek kiemelkedő part
jai minden esetben leló11elynek bizonyulnak. A korábbi 
években a területhez közel eső részeken kisebb csarnok 
építésekor Árpád-kori településnyomokat tártunk fel. 
A most kijelölt területen szintén ennek az egykori me
dernek a partja bizonyult régészetileg érintett terület
nek, ahol Árpád-kori kemencéket, gödröket tártunk fel. 

A terület újkori bolygatottsága nagyfokú, valószí
nűleg egykori tanyahellyel állunk szemben. 

288. Nyíregyháza, Oros, Szék-dűlő 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) N 

KuRucz KATALIN 

2003.  november 3-13. között végeztük el a (M3-Keleti 
elkerülő 36. sz.) lelőhelyen az autópálya-építést megelő
ző feltárást. 

Ennek során egy szondaárkot húztunk a nyomvo
nal középvonalában, amely végigfutott a kisajátított te
rület teljes hosszán. Két kisebb kiemelkedést és a köz
tük húzódó mélyebb, vizes részt vágta át az 5-6 m szé
les kutatóárok. Objektumok mind a két háton voltak, az 
északabbin közelító1eg egy csomóban nyolc, a délin vi
szont csak egy! A kilenc objektum közül egy bizonyo
san újkori volt, és több kisebb szintén valószínűleg új
kori (beton?)cölöphelyet is azonosítottunk. 

A feltárt régészeti objektumokban (gödrökben) gyér 
népvándorlás kori leletanyag került elő, többnyire cse
repek, agyagnehezék-töredékek, kövek és állatcsont. 

ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNovns EszTER 

289.  Nyíregyháza, Oros, 41 -es út  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B 
2003. október 6-án a Jósa András Múzeum könyvtárosa 
Mohácsi Endre bronzkori cserepeket talált a 41-es út 
mellett. A vásárosnaményi utat szélesítik és az orosi el
ső nagy letérőnél kiszedtek egy útszéli keresztet, me
lyet kissé távolabb fognak elhelyezni az úttól. A terüle
ten elszórtan kövek látszottak, köztük találta a bejelen
tő a cserepeket. 

290. Nyíregyháza, Pazonyi ú t  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0 

IsTVÁNovns EszTER 

A nyíregyházi Pazonyi út mentén építendő üzletház he
lyének feltárását az indokolta, hogy a területtel közvet
lenül szomszédos telken évekkel korábban egy bevásár
lóközpont helyén késő bronzkori és Árpád-kmi telepe
ket tártunk fel. A két területet a 4. számú főút választja 
el egymástól és a jelenlegi feltárási terület az úttól dél-
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re eső, valószínííleg az útépítéssel összefüggésben nagy
részt lehumuszolt és nagyban bolygatott terület. A kör
nyező, még eredeti helyükön álló házak és kertjeik szint
jéből jól érzékelhető a szintkülönbség. 

A közel 15 OOO m2 területen végzett szondázó ása
tás bizonyította a terület bolygatottságát, egykori építé
si felvonulási területként való hasznosítását, ami egyút
tal azt is jelentette; hogy régészetileg értékelhető jelen
séget, objektumot nem találtunk a területen. 

2 9 1 .  Nyírkáta, református templom 
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) Kö 

KuRucz KATALIN 

A községet 1955-ig Gebének hívták. A templom első ok
leveles említése a pápai tizedjegyzék (1333-1334). Eb
ben András nevű papját említik, aki 1 -1 garast fizetett, 
mégpedig Szent Lőrinc napjáig. Gebe az erdélyi püs
pökség szatmári főesperességéhez tartozott. 1696-ban 
már biztosan református kézben van. 

A falu a Nyírség keleti szélén az ecsedi láp közelé
ben fekszik. Több utcás, viszonylag szabályos alaprajzú 
település. Központját két, közel párhuzamos, szélesen 
terpeszkedő, É-D-i hossztengelyű út, illetve az ezeket 
kereszt irányban összekötő utcák jelölik ki. 

A templom a falu keleti végén, közvetlenül a főút 
mentén fekszik. A szabadon álló, keletelt, egyhajós, egye
nes záródású templom nyugati oldalánál háromszintes 
torony emelkedik. A szinteket erőteljes osztópárkányok 
választják el. A földszinten két vak-, és egy zsalus, fél
köríves ablak, a második szinten két, könyöklős, íves sze
möldökpárkányú, kör alakú vak-, és egy zsalus ablak, a 
harmadik szinten íves záródású, zsalus ablakok. A fő
párkány felett hagyma formájú sisak, nyolcszög alakú, 
középrészen gúlával tagolva. 

A kéttengelyes déli homlokzaton timpanonos be
járati előcsarnokot találunk. A déli homlokzat lizénával 
tagolt mélyített faltükrében félköríves ablakokat ala
kítottak ki . Az északi homlokzat is kéttengelyes, két
szer lépcsőzött támpillérekkel. A keleti oldalon közé
pen bejárat, felette félköríves ablakokkal. A hajót (ke
leten) kontyolt végződésű, palával fedett nyeregtető 
fedi. A homlokzatokat fehér meszelésű, alsó szakaszán 
erősen cementes vakolat borítja, mint ahogy egyszerű 
kiképzésű magas lábazatát vastagon felvitt cementből 
alakították ki. Főpár kányát keskeny, tagozat nélküli le
mez alkotja. 

A templomhajóba a bejárást három ajtó biztosítja 
(egy a déli előcsarnok feló1, egy a keleti falban, míg egy 
a nyugati torony aljából vezet a hajóbelsóbe). Amíg a 
déli, szegmensíves áthidalóval záródó ajtó kávái a belső 
felé szélesen rézseltek, addig a hajó nyugati és keleti 
falának tengelyében húzódó ajtónyílások áthidalói víz
szintesek, káváit a hajó falára meró1egesen képezték ki. 

A síkfödémmel fedett hajó északi falának telTgelyé
ben falazott szószék emelkedik. A tér két végén téglá
ból falazott, „I" gerendás megoldású poroszsüveg bolto-

zatú karzatokat építettek, melyekre a feljárást a sarkok
ban elhelyezett, fémbó1 készült csigalépcsők biztosítják. 
A keleti bejárathoz a belső feló1 fából készült „szélfogó" 
kapcsolódik. A bejárati ajtónyílásokban elhelyezett két
szárnyú asztalosszerkezetek egyszerűek. Az oldalfala
kat és a mennyezetet is fehérre meszelt - az alsó, nagy
jából az ablakok könyöklőjéig húzódó cementes - vako
lat borítja. Jelenlegi egybefüggő padlója (sakktáblasze
rűen lerakott, pirosra és sárgásfehérre színezett) négy
zet alakú cementlapok. 

292 .  Nyírtass határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Ő 

JuAN CABELLO 

2003. április 30-án helyszíni szemléket tartottunk a te
lepülés több pontján, adattári adatokból ismert lelóne
lyek beazonosítására. 

Macskálló: A tavaly feltárt háztól DDK-re látszik a 
fekete talajban sárga rögös foltként a ház. Néhány cse
repet is találtunk, bár jóval kevesebbet, mint az észa
kibb részen. 

Szóíő-hegy: Az adattárban 2002.305. leltári számon 
egy térképvázlat található, amely a nyírtassi Szőlő-he
gyet ábrázolja. Az É-D-i szó1ó11egy D-i végén bronzkori 
temető és „La Tene" leletek kerültek elő. Ezt a helyet 
igyekeztünk azonosítani. A Szó1ő-hegy a helybeliek el
beszélése és a térképvázlat alapján egyaránt a Macskál
lótól É-ra fekszik. 

Ez a rész a Bánom-hegy néven szerepel a térképen. 
IsTv ÁNovns EszTER 

293 .  Nyírtura, Várréttől északnyugatra 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza 
2003. november 4-14. között végeztük el az autópálya
építést megelőző feltárást. Munkánkat nehezítette a tu
lajdonos akadályozó magatartása, valamint, hogy a Nem
zeti Autópálya Rt. által megbízott geodéták csak a lelő
hely nyomvonalra eső részét tűzték ki. 

A lelónely (M3-Keleti elkerülő 37. sz.) egy lapos há
ton húzódik. Több, mint 20 császárkori objektum került 
elő, ezek nagyobb része a terület eredetileg legmélyebb 
pontján! A leletanyag (kerámia, állatcsont) kevés volt, 
legtöbbje jellegtelen szürke, korongolt cseréptöredék. Em
lítésre érdemes egy igen széles kettős árokszakasz, illetve 
egy keskeny, hosszú árokszakasz, valamint egy objektum, 
amelyet két egymásra meró1eges, keskeny árok alkotott. 

Az ásatáson dolgozott Mester Andrea gyűjtemény
kezelő és Simonné Asztalos Henrietta adattáros. 

ALMÁSSY KATALIN - lSTVÁNOVITS ESZTER 

29Li .  Olcsva , Földvár 
(5zabolcs-Szatmá-r:cBereg megye) Á? 
2003 .  május 28-án a Korek József és Csiszár Árpád 
által említett földvárat akartuk lokalizálni. Szerencsés 
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módon rendelkezésünkre állt Korek József méretará
nyos vázlata (JAM Adattár 87.25) .  Az érintett terüle
tet nem művelik, részben fák, nagyrészt dudva, cser
je és bokor nőtte be. A Korek által emlegetett sáncot 
csak egy ponton lehetett egyértelműen látni: a Sza
mos felőli végénél. Ez is annak köszönhető, hogy a 
Szamossal párhuzamosan, a folyótól néhány 10 m-re 
gyalogösvény fut, amit nem nőtt be a növényzet. Úgy 
véljük, hogy magán a sáncon inkább fák nőnek, a sánc 
által bezárt területen pedig a többi növény. Próbál
tuk a sánc másik, déli végét is megkeresni, de nem 
jártunk sikerrel. A lelőhely Olcsvától északra talál
ható . 

ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNovITs EszTER 

295 .  Onga, református templom 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 
A templom tatarozását megelőzően falkutatást és ré
gészeti feltárást végeztünk 2003 tavaszán a templom
ban és közvetlen környezetében. A régészeti feltárás 
csak a templomépület korábbi részleteinek tisztázásá
ra szorítkozott. A kutatás során tisztázódott, hogy a 
jelenleg téglány alaprajzú épület Ny-i fele magába fog
lalja a középkori templom két romos periódusát. A 
templom D-i oldalának falkutatása során előkerült az 
élszedett csúcsíves kapukeret, két nagyméretű gótikus 
ablak maradványa és a volt keskeny karzatablak. A kö
zépkori hajó magasságát megállapítani nem lehetett, 
mivel a hajófal felső része K felé fokozatosan roncso
lódva jelentkezett. A DNy-i sarkon még 4 m körüli ma
gasságú falak a hajófal keleti végén alig 2 m magasak 
voltak. A gótikus ablakokat még a templom pusztulá
sa előtt beszűkítették, és vonalukban keskeny résabla
kokat alakítottak ki. A templomtér belső K-i felében 
előkerült a szentélyfal, illetve annak falkiszedési árka. 
A szentélyzáródás formájának pontos megállapításá
ra azonban nem volt mód, részben a területen történt 
újkori tereprendezések, részben az el nem bontható 
berendezések miatt. A jelenlegi járószint alatt mintegy 
50 cm-rel előkerültek a középkori padló részletei. A 
templom D-i falának belső felületén feltártuk a közép
kori karzat gerendafészkeit. Az É-i fal Ny-i szakaszán 
egyenlő szárú kereszt festése került elő. A templom 
keleti része a 18.  század során épült, a torony modern 
építmény. A templom történetéből ismert, hogy a 17. 
század során a török felégette, ekkor pusztulhatott el a 
beszűkített ablakú periódus, melynek romjait vissza
bontva épült ki a 18 .  századi nagyméretű épület. 

A gótikus ablakok pusztulása is inkább erőszakos 
rombolásra, mintsem átalakításra utal. Ez a korábbi 
pusztulás feltehetően a 16. század második felében 
történt, mivel 1510-ből ismert, hogy a területen bir
tokos Rozgonyi-család építkezett a templomnál. A te
lepülést és templmnat legkorabban a 14. században 
említik. 

KOPPÁNY ANDRÁS - SIMON ANNA 

296 .  Ordacsehi, Bugaszeg 
(Somogy megye) U, R, B, LT 
2003. április 25-én kezdtük meg a M7 /S-29 lelónely nyu
gati részének feltárását, mely az előzetes terepbejárá
sok alapján mintegy 30 ezer m2 területet tesz ki. Ebbó1 
november végéig 18 903 m2 felületet tártunk fel, me
lyen 289 objektumot dokumentáltunk, ezen belül 973 
stratigráfiai egységet különítettünk el .  Érdekes kérdé
seket vet fel az a tény, hogy egészen közel már erősen 
mocsaras a vidék, ami a korábbi időkben még intenzí
vebben jelentkezhetett, befolyásolva ezzel a letelepe
dési lehetőségeket. 

Eléggé korai bizonyítékai ennek a neolitikum idő
szakába tartozó dunántúli vonaldíszes kerámia népes
ségének nyomait őrző gödrök, valamint három, felte
hetően alapárokként meghatározható objektum. Az 
egyik szelvényünk keleti, a másik kettő távolabb, annak 
déli és nyugati szélénél jelentkezett, a korszakba sorol
ható objektumok elsősorban itt koncentrálódtak és a te
lepülés valószínűleg mindkét irányba továbbterjedt. 
Utóbbiak közelében három lekerekített téglalap alakú 
gödröt észleltünk, melyek valószínűsíthetően építmény 
funkcióval bírtak, az egyikben egy cölöphellyel (innen 
egy díszített, belső felületén vörös festésű csőtalpas 
edény is előkerült) .  Jelentős mennyiségű leletanyagu
kat középen benyomott kis bütykös fazekak, csuprok, 
illetve egy késóbbi periódust idéző festett díszes kerá
miatöredékek képviselik, valamint nagy mennyiségű és 
különböző méretű pattintott és csiszolt kőeszköz: árak, 
kaparók, vakarók, vésők, balták. 

Ugyancsak a nyugati részen tártunk fel egy valószí
nűsíthetően ebbe a korszakba sorolható cölöpszerkeze
tes hosszúházat, minimális leletanyaggal. A szokatlanul 
nagyméret(í cölöphelyek három sorban helyezkedtek el, 
egymáshoz feltűnően közel, a negyedik sort a nyugati 
oldalon egyetlen cölöphely képviseli (a többit valószí
nűleg az erózió pusztította el) . A ház maga É-D irányú, 
kb. 17 m hosszúságú és mintegy 6 m szélességben tud
tuk megfogni. 

A rézkort néhány a Balaton-Lasinja kultúrához so
rolható tároló- vagy agyagkitermelő gödör idézi, meg
lepően szép kerámiaanyaggal (többek között egész kor
só is előfordult) , valamint a kor fémművességére utaló 
egész, illetve majdnem egész agyag öntőkanalak. A vi
seleti elemek közül pedig finoman csiszolt, henger ala
kú csontgyöngyök és átfúrt csigacsüngő jelentkeztek. 

Ennél határozottabban mutatkozik a korai bronzkor
ba tartozó Kisapostag-kultúra települése, több hulladék
gödréből is eló"kerültek a rá jellemző díszítésű edények 
töredékei, fazekak, tárolóedények darabjai, valamint egy 
kisméretű trianguláris tőr, melynek a három szegecse is 
megmaradt. 

A középső bronzkorból a kései időszakba vezetnek át 
annak a gödörnek a kerámiatöredékei, melyek bekar
colt sraffozású náromszög motívumokból, stilizált ke
rékábrázolásokból, illetve emberábrázolásokból álló dí
szítése ugyanezen a lelónelyen korábban már feltűnt. 
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Ugyanakkor egy hatalmas kiterjedésű (kb. 735 m2), több 
gödörbó1 álló együttesben is, mely valószínűleg szintén 
agyagkitermelésre szolgálhatott, nagy mennyiségű, ha
sonló korú kerámia volt, melynek több darabja már a 
halomsíros időszakba nyúlik át, továbbá egy kis bronz
ár és egy tű kóoó1 készült öntőmintája. Itt egy épület 
nyomait is azonosítottuk, sajnos csak néhány cölöphe
lyen keresztül, melyek alapján tényleges méreteit nem 
tudtuk meghatározni. 

Konkrét lakóépületeken keresztül is megfogható te
lepülés a kelta korhoz köthető, tíz földbe mélyített négy
szögletes vagy nagyjából négyszögletes ház nyomára 
akadtunk. Kettő közel egymáshoz helyezkedik el, ezek 
K-Ny tájolásúak, hosszanti középvonalukban találha
tók meg a cölöphelyek, egyiküknél tapasztott padlót is 
sikerült azonosítanunk. A harmadik É-D tájolású, két 
rövidebb oldalánál fedeztünk fel három, illetve kettő 
cölöphelyet, itt viszont két, ugyancsak tapasztott pad
lószintet figyeltünk meg. Ezek szelvényünk északi felé
ben találhatóak, a többi mind a déli részen. A negyedik 
az említettektó1 távolabb helyezkedik el, s ebbó1 sike
rült a legtöbb információt nyernünk. Szintén lekerekí
tett négyszögletes alaprajzú, K-Ny tájolású házról van 
szó, mely többszörösen megújított padlóval rendelke
zett, valamint egy külső, letaposott járószinttel. Össze
sen 10 cölöphelyet azonosítottunk a sarkaiban, valamint 
a széleken, az egyes megújításokhoz tartozókat el is tud
tuk különíteni. Nagy mennyiségű gúla alakú agyag szö
vőszéknehezék hevert a padlón kisebb csoportokban, 
így elképzelhető, hogy az épület szövónázként funkcio
nált. Ezt támaszthatja alá még az is, hogy több, kerá
miából másodlagosan kialakított orsókarikát találtunk 
itt. A többieknél is megfogható volt a tapasztott padló 
és szintén K-Ny- tájolásúak voltak. 

Az épületek kapcsán említést érdemel még, s nem 
csupán a kelta, hanem még a bronzkori Kisapostag
kultúra és a neolitikus dunántúli vonaldíszes kultúra 
időszakára vonatkozóan is, hogy néhány gödör házom
ladékkal volt feltöltve, több darabon szemmel láthatóak 
a karó-, illetve vesszőfonat-lenyomatok. Ugyanakkor az 
egyik kelta ház mellett, illetve közvetlen közelében két 
összefüggő sávként húzódó omladékot figyeltünk meg, 
melyek egymásra nagyjából merőlegesek voltak. Való
színűleg egy elszántott nagyobb épület nyomai lehet
tek. Két, feltehetően szintén a kelta korszakba sorolha
tó kemencénél körben karónyomokat figyeltünk meg, 
melyek valószínűleg szélfogó szerepet töltöttek be. Ide 
tartozik még egy DK-ÉNy irányú sekély árok, melynek 
érdekessége, hogy bizonyos szakaszonként cölöphelyek 
tagolják, ami esetleg palánkfalra utalhat. Ehhez kapcso
lódhat egy másik, É-D irányú árok, mely nyugatról ha
tárolja le a kelta település déli részét. Közvetlenül mel
lette helyezkedik el egy olyan gödör, melyben egy kis 
kohót fedeztünk fel, valamint a feltöltődésben is észlel
tük-vastartalmú elsúneződgs ny0mát, -ami a hglyi fém
megmunkálás bizonyítéka. Szintén kohónak tartható a 
felület északi részében talált négyszögletes, átégett falú 

és aljú objektum. Konkrét fémanyag a kelta időszakból 
kevés jelentkezett, néhány rossz állapotban megmaradt 
vasfibula töredéke, két vaskés, egy vaslándzsa, egy vas 
fokos balta képviseli, viszont a számos előkerült fenőkő 
közvetetten utal az általános fémhasználatra. A kerá
miaanyag ennél változatosabb és gazdagabb képet mu
tat, az egyszerűen kidolgozott kisméretű és nagyobb tá
rolóedényektó1, grafitos főzőedényeken át a bekarcolás
sal, besimítással, plasztikus motívumokkal (pl. gombos 
fülű tálak) díszített finomkerámiáig széles a skála. 

297. Orosháza, Belső-Hosszú-sor 
(Békés megye) Sza 

POLGÁR PÉTER 

Orosháza határától mintegy 2-2,5 kilométernyire K-re 
a gerendási (volt csabai) úton terep bejárásunk során ta
láltunk rá egy leló11elyre. A felszín itt határozottan ma
gasabb, mint a környezete. K felé egy meder zárja le, 
Ny felé szintén egy határozott mélyedés található. D-i 
irányban a felszín hosszan magasabb, ugyanez mond
ható el a magaslat É-i kiterjedéséró1 is. Ezen a magasla
ton gyűjtöttünk cserepeket, melyek mindegyike a szar
mata korba sorolható. A magaslat K-Ny-i kiterjedése kb. 
600 m hosszú, melynek teljes egészén találtunk kerá
miatöredékeket. 

Az út mellett futó dűlőúton végig találtunk szórvá
nyosan szarmata kori cserepeket a felszínen, tehát a le
lónely É-i kiterjedése megközelító1eg fedi a domb par
tos részét. 

A gyűjtött leletanyag a gerendási úttól D-re is igen 
szórványos, nagyobb koncentráció a lelőhely K-i részén 
volt megfigyelhető. 

298.  Orosháza , Virágos-dűlő 
(Békés megye) H 

RózsA ZoLTÁN 

A lelőhelyen Dienes István járt 1966-ban, mikor egy sír 
került elő, amely a földmunkának esett áldozatul (ezüst 
keresztvasas szabja, zabla, átfúrt pénzek) . 

2003 .  október 3-án helyszíni szemlénk során sike
rült azonosítani az egykori Görbics-tanyát a dűlő K-i ol
dalán, melynek ma már csak a helye van meg. A tanya 
mögötti részen alkalmi homokbányára bukkantunk, 
amely egészen a kiserdőig (É felé) fokozatosan emelke
dik. É-i része ennek a területnek nagyon gazos, illetve 
töltött, itt semmit nem lehetett látni. A homokbánya 
falában nem észleltünk semmi érdemlegeset. A humusz 
igen keskeny rétegű, benne csak újkori beásások göd
reit láttuk. A homokbánya K-i részén pedig halmokban 
állt a sitt. Megállapítottuk, hogy a Virágos-dűlő K-i ol
dalán nem érdemes kutatni. 

Dienes István jelentésében világosan leírja a sír elő
kerülgsgHek !JOntos-helygt. A Virágos-dűlő a--kisgi-d0-
után egy dombhátra kapaszkodott fel. Dienes leírása sze
rint a sír a rézsűben, az út Ny-i oldalán került elő, közel 
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a kiserdóböz (azzal ellentétes oldalon). A rézsűben jól 
nyomon követhető volt az egykori domb magassága. A 
sír kb. az egykori domb legmagasabb pontján feküdt. Itt 
a leszedett föld kb. 1 m magasságú lehetett. 

A dűlő Ny-i oldalán, egészen az említett domb tete
jéig kiosztották a földet, ott most zártkertek találhatók. 
A domb teteje a legutolsó zártkertbe esik, annak D-i ke
rítése szinte pontosan fedezi. A domb lecsengése D felé 
jelenleg szántóföld. Ásatást folytatni a szántóföldön, 
esetleg a legutolsó kiskert K-i végében lévő szabad te
rületen lehet, s ott várható is valamilyen eredmény. 

Munkatárs: Lichtenstein László szegedi régészhall
gató. 

299. Orosh áza, vízműtelep 
(Békés megye) Sza 

RózsA ZoLTÁN 

A Dózsa György út végében, a volt gerendási (csabai) 
út bal oldalán lévő vízműtelep építésekor 1974-ben le
leteket emeltek ki a földbó1, amelyeket most hoztak be 
a múzeumba. 

1 .  Aláhajlított lábú, egytagú, felsóbúros fibula töre
déke. Lábrésze hiányzik. Kengyele laposra kalapált, eny
hén ívelt, két-két rovátkolt díszű drót-rátét található raj
ta. A drótok közti rövid szakaszon a kengyel közepén 
határozott borda fut. 

2. 101 db gyöngy. Köztük 16 zöld színű négy-, illet
ve zömmel hatszögletű hasábformájú üveggyöngy, 1 fe
hér, lapos, téglalap formájú üveggyöngy. A többi gyöngy 
mindegyike bázisos. Zömmel nyomott gömb, illetve rö
vid, négyzetes hasábgyöngyök. Színük sok esetben meg
határozhatatlan a rárakódások miatt. Kisebb számban 
narancsos-pirosas, illetve zöldes-kékes árnyalattal. A fu
rat ezeknél a daraboknál általában széles. 

A tárgyak vélhetően sírból kerültek elő. A gyöngyök 
nagyarányú formai hasonlóságuk alapján összetarto
zóak, s az általuk körvonalazott kronológiai képbe re
mekül illeszkedik a fibula töredéke is. Valószínűleg egy 
sírból származhatnak. 

Helyszíni szemlén 2003. augusztus 14-én igazán so
kat nem tapasztalhattunk. Maga a vízműtelep be van 
kerítve. A telep körül kukorica, illetve kis parcellák (ve
teményes) voltak találhatók, ott szemrevételeztem a le
lőhelyet, de terepet j árni nem tudtam. 

300. Orosháza határa 
(Békés megye) Sza, A, Á 

RózsA ZoLTÁN 

2003. május 6-8-án a békéscsabai múzeum munkatár
saival végigjártuk az épülő orosházi elkerülő út 3. és 4. 
ütemének nyomvonalát, a 167+284-172+750 km-szel
vények által határolt nyomvonalszakaszon. Terepbejá
rásaink alkalmával 4 lelóbelyet sikerült rögzítenünk. 

1. lelónely (Oh. 1 1 .  lh.) : Egy lapos terület Ny-i olda
lára támaszkodó kisebb kiterjedésű lelóbely, amely a 

Springer-tanya területére már nem terjed át. A lelóbely 
K-i sávján húzódik keresztül az épülő út nyomvonala, a 
167+500-600 km-szelvények közti szakaszon. A gyűjtött 
leletanyag szarmata és Árpád-kori. 

2. lelónely (Oh. 12. lh.) : A lelóbelyet K-i és Ny-i irány
ból egyaránt magas partvonulat kíséri. A laposan álló, 
vízállásos területek kivételével szedtünk szórványosan, 
mintegy 350 m hosszan (167+750-168+100 km-szelvé
nyek közt) szarmata és Árpád-kori cserepeket. Az 1. és 
2. leló11ely anyagában az Árpád-kori anyag ugyanaz a 
korai anyag, mint azt már a közeli Nyíri-dűlőben is ta
pasztaltunk 1998-ban. Az 1. és 2. sz. lelóbely között 150-
200 m leletmentes sáv húzódik. 

3. lelónely (Oh. lO. lh.) : A feltérképezett lelóbelyek 
közül ez az egyetlen volt csupán eddig ismert számunk
ra, kiterjedését tekintve a legnagyobb. A lelóbely már 
az ötvenes évek végén ismert volt, ekkor Olasz Ernő, az 
akkori községi homokbányában tárt fel több korszakból 
is emlékeket (bronzkori temetkezést, szarmata objektu
mokat), a szentesi úti átkötés Ny-i oldalán a térképeken 
is jelölt régi homokbányagödrök területén. Az épülő át
kötő út K-i oldalán elhelyezkedő bányagödrök terüle
tén a hatvanas évek elejéig a Vörös Csillag tsz-nek volt 
kertészete. A magaslat elhordásakor szarmata és Árpád
kori obj ektumokat tárt fel Olasz Ernő, 1961 -ben 
(SzKJTM Régészeti Adattára 77 /1999). 1981-ben beje
lentés kapcsán Goldman György és Juhász Irén szállt ki 
a bánya területére, mivel itt sírokat bolygattak meg 
(SzKJTM Régészeti Adattára 17 /1999) .  1989-ben né
hány, soros rendszerben eltemetett sírt tártak fel. 
(SzKJTM Régészeti Adattára 183/2001.) .  A melléklet nél
küli sírokról csupán egy gimnazisták által készített fotó 
maradt meg az utókor számára. 

1992-ben Szénászky Júlia újból kint járt a helyszí
nen, a rövid ásatásról szintén nem készült dokumentá
ció. Az orosházi elkerülő út 1. ütemének munkálatai alatt 
újabb bejelentés érkezett a békéscsabai múzeumba, ami
kor is Szatmári Imre és Gyucha Attila a bánya területén 
megint sírokat tárt fel, az átkötő úttól ekkor már távo
labbi területeket érintve (Szatmári Imre jelentése és 
munkanaplója a SzKJTM Régészeti Adattárában a 104/ 
1999. számon) . A bánya terjeszkedésével Ny-i irányban 
az egykori települést is érintette. A közeli Héjjá-tanyán 
1998. március 4-én Szatmári Imrével végeztem terepjá
rást. Árpád-kori kerámiát gyűjtöttünk (SzKJTM Régészeti 
Adattára 112/1999). A több alkalommal feltár síroktól D
re, az egykori Koczka-tanya melletti részen található Ka
sza Béla földje, közvetlenül a Szentesi úti átkötés mel
lett, annak nyugati oldalán. Itt 2001-ben végeztem terep
járást, Árpád-kori telepnyomokat találtam (SzKJTM Ré
gészeti Adattára 204/2001) .  Ebbó1 kiindulva tártam fel a 
helyi gimnázium diákjaival egy Árpád-kori házat 2002 
októberében (SzKJTM Régészeti Adattára 250/2002) . 

A fentiekbó1 is látszik, hogy az egykori partvonula
ton hatalmas kiterjedésű Árpád-kori falu állt. Ezen a 
szakaszon végig Árpád-kori kerámiatöredékeket (föként 
bográcsokat) gyűjtöttünk. 

26 6  
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A Szentesi úti átkötés D-i végén, egészen a volt 
Koczka-tanyáig találtunk Árpád-kori töredékeket. Ettó1 
É-ra a nagy kiterjedésű temető sírjai várhatók, egészen 
az átkötő út É-i végéig, a dombhajlatig. Itt ugyan nem 
találtunk semmit, viszont a terület beépített és műve
lés alatt áll, illetve közel van az 1950-es évek ásatásai
nak területe. 

4. lelónely (Oh. 13 .  lh.) :  A 3. lelőhelytől 100 méter
nyi szakasz választja csak el, de az laposabb. Különál
lóságát ezen felül a gyűjtött kerámia korszakolási kü
lönbsége is igazolja. A 170+850 km-szelvénytől gyűj
töttünk cserepeket. A 171 +100 km-szelvénynél talál
ható dűlőúttól Ny-ra azonban a magas búzavetés miatt 
nem tudtunk terepet j árni, mégis a szintvonalak és a 
terepviszonyok miatt a dűlőúttól számítva csak 100-
200 m-re terjedhet túl. (171+100-200 km-szelvény) . A 
lelőhely É-D-i kiterjedését itt sem állt módunkban ki
deríteni. 

A gyűjtött leletanyag avar kori, egy-két Árpád-kori 
edénytöredék kivételével. A lelónely érdekességét az ad
ja, hogy a közelben volt Juhász Irén bónumi avar teme
tője, illetó1eg a 3. és 4. lelónely részleteinek együttese 
betekintést adhat a kései avar kor és a korai magyar kor 
évszázadainak régészeti problémakörébe. 

Munkatársak: Demcsák Ildikó, Kékegyi Dorottya, 
Kollarovszkyné Zsilinszky Éva, Medgyesi Pál, Südy Ist
ván, Zahoránné Sajti Erzsébet. 

3 0 1 .  Orosháza határa 
( Békés megye) Ő, Sza, A 

RÓZSA ZOLTÁN 

2003. október 31 -én helyszíni szemlét tartottam Oros
háza É-i határában, lelónelyek azonosítása céljából. 

Kis Péter tanya: Orosházától 3 km-re É-ra, a buda
pesti kövesúttól 2 km-re az úgynevezett Határ úton a 
Kis Péter-féle 5 .  számú tanyában, homokbányászás köz
ben D-É-i és K-Ny-i irányítású szarmata sírokat és zsu
gorított bronzkori sírokat találtak . 18 

Ma már a dűlőút, melyet a térkép is jelöl, s melyhez 
közel esett az egykori Kis Péter tanya, nincsen meg. A 
szomszédos tanyák állásából és a felszíni nyomokból 
azonban könnyedén kikövetkeztettük a tanya helyét. A 
területen ma is működő homokbánya van, amelyben 
rendkívül szórványosan ugyan, de találtunk szarmata 
cserépanyagot a bánya D-i és Ny-i falában, ami egyéb
ként rossz látási viszonyokat nyújtó metszettel bírt. A 
bánya belső részén a homokos réteget szedik, addig (1,5-
2 m) nem mélyedt le egy objektum sem. 

A szarmata cserepeket a bánya K-i oldalán, az egy
kori tanya területén, és annak közvetlen térségében 
szedtük. A lelónely a tanyától É-ra 150-200 m-re terjed 

18 IFJ. ÜLASZ ERNŐ: Árpádkori temető Kardoskúton. ArchÉrt (81) 
1954, 196-201. (84„ 87.) 

ki, a régi homokbánya területét (avar temető) nem éri 
el. Ny-i szélét a bánya tönkretette, K-i és D-i részén lu
cerna volt, tehát csak gondoljuk, hogy a viszonylag kicsi 
méretű leló11ely a domborzati viszonyokkal ekvivalens. 
A gyűjtött anyagban egy őskori és néhány 8-10. századi 
kerámiatöredék is volt. 

Kristó-téglagyár: A nemrégiben megszűnt téglagyár 
a gárdosi út jobb oldalán található. Kevesen tudják azon
ban, hogy az eredeti Kristó-féle téglagyár gödrei 
ugyanennek az útnak a K-i oldalán voltak. Régészeti te
repbejárást természetesen nem lehetett végezni. Arra 
már nagyon remény sem lehet, hogy a szarmata teme
tő sírjaiból fel tudjunk valamit tárni. 

302 .  Ónod, Vár 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 

RózsA ZoLTÁN 

2003.  július 14. és október 2. között folytatódtak az óno
di vár helyreállítását megelőző régészeti feltárások. Idén 
a Ny-i és az É-i fal mentén, a kapunál, valamint a belső 
palotaépület ÉK-i sarkában és északi szárnyában dol
goztunk. 

A bástyás falöv nyugati falának alsó kősorai, és az 
alapozási kiugrás nélküli, kevésbé egyenletesen rakott 
alapozás ép állapotban van. A falazat alsó részén, közé
pütt látható kiromlásnak falazott széle sehol sincs, át
hatol a teljes falszélességen, betöltése recens. Azonos 
magasságban 3 vízköpő maradványa figyelhető meg a 
falon, felettük kb. 1 m-től (változó magasságban) eltérő 
kőanyagból utólagos falmagasítás történt, a fal mögé hal
mozott feltöltésben talált 16. század második feléből 
származó kályhacsempék szerint a 17. század első felé
ben. E falmagasításban a magasítás szintjétó1 induló 2 
db (a falazattal azonos falazóanyaggal elfalazott) kisebb 
méretű lőrés figyelhető meg, melyek egyikének széles
sége a belső falsíkon 1m volt. A felmagasított földtöltés 
felső szintjéró1 5 db belül 190 cm, kívül 150 cm széles, 
kifele rézsűsen szűkülő, mellvédfalas, felül egykor kö
zel 3 m magasságban átboltozott (ablakfülkére emlé
keztető kialakítású) ágyúlőrés maradványai találhatók. 
A falmagasítással egykorúak, mellvédfaluk mintegy 110 
cm magas és 95 cm széles volt. Az ÉNy-i bástyától D-re 
340 cm-re egy, a falmagasításhoz belülró1 meró1egesen 
támaszkodó, 250 cm hosszú fal alapozását találtuk, mely
nek funkciója egyelőre kérdéses. Az ÉNy-i bástya ala
pozása ép, az É-i oldalon - kivételes módon, talán a Sa
jó alámosását megakadályozandó - alapozási kiugrása 
van. Első építési periódusa a nyugati fal első periódusá
val egykorú. Ekkor Ny-i és É-i homlokfalának emeleti 
szintjén a DK-i bástyához hasonló módon hármas nyí
láscsoportokat alakítottak ki, míg D-i és K-i szárnyfalán 
a földszinti és az emeleti szinten 1-1 lőrés helyezkedett 
el. Késó'bb az emeleti rész jelentős visszabontása után a 
bástyát téglából és bontott- kváderkó'bó1 készült-vegyes 
falazattal magasították fel. A lőréseket gyakran faragott 
kövek másodlagos felhasználásával mindenütt beszűkí-
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tették, a szárnyak falkoronáján 1 -1, a homlokoldalak te
tején 2-2 újabb lőrést alakítottak ki. A mellvédek külső 
oldalát rézsűsen képezték ki. Utóbb a bástyába K-Ny 
irányú osztófalat húztak, D-i és K-i oldalán kőfalakat 
emeltek, melyekre K-Ny irányú donga boltozatok kerül
tek mind a földszinten, mind az emeleten. A falazó
anyag, valamint statikai megfontolások alapján a bás
tya beboltozása a Ny-i fal magasításával egykorú. A fa
lak tetején késóobi ráépítés maradványai is látszanak: 
ezek vélhetően a 19 .  sz. eleji építkezések nyomai. 

Az É-i fal álló csonkján a 19 .  század eleji átépítés
bó1 fennmaradt ablakfülke és ablaknyílás, korábbi lő
résből utólagosan kialakított átjáró (árnyékszékhez?), 
valamint egy utólagosan ablakká tágított lőrés marad
ványai láthatók. Az É-i fal föld alá került szakaszának 
Ny-i végén D-i irányban tapasztaltunk alapozási kiug
rást. A fal É-i irányban egyre mélyebben pusztult le. K-i 
irányban az alapozás a falcsonktól 19 m-ig követhető. 4 
m-től a Sajó által alámosott alapozás egyre jelentőseb
ben kimozdult. 17-19 m között az alapozás D-i oldalá
nak néhány köve in situ maradt. 19-31 m között az ala
pozás teljesen elpusztult, 31-36 m között kimozdult ala
pozást, 36-40 m között in situ, illetve alig kimozdult 
alapozást tártunk fel. A kifordult faltömbök alatt itt sejt
hető az ÉK-i bástya Ny-i falának indítása. Az É-i fal je
lentősebb ledőlt tömbjeit felmértük. Az ÉNy-i falcsonk
kal egyező módon 3 építési periódus különíthető el. A 
falsíkokat nagyobb andezitkövekből rakták, utóbb la
pos kövekbó1 magasították fel. E felmagasításban a K-i 
falhoz hasonlóan szakállas puskához kialakított lőrések 
voltak. A 19 .  század elejének építkezései során az É-i 
falra támaszkodó épülethez jelentős mennyiségű tég
lát használtak fel, melyek között leggyakoribbak a CAE 
bélyeggel ellátottak. E 19 .  századi épület nagyobb, be
lülró1 vakolt és meszelt faltömbjei, valamint egy kály
hájának maradványai előkerültek a kifordult É-i várfal 
helyére zuhanva. 

A kapunál ismét feltártuk és dokumentáltuk a ko
rábban már részben feltárt falakat, és feltártuk a kapu 
K-i oldalát is. A kapunyílás a fal teljes szélességében 280 
cm széles, oldalfalainak csorbázott felülete kiszélesítés
re, egyenetlen felszíne visszabontásra utal. Külső nyílá
sa elé 5 m hosszon 110 cm széles, armírozott sarkú, fel
felé rézsűsen szűkülő falpillért építettek. A várfalhoz 
belülről meró1egesen két, utólag épült fal csatlakozik, 
melyek kapufolyosót fognak közre. A korábbi ásatás fo
tói bizonyítják, hogy e kapufolyosó K-i falának K-i olda
lához építésekor még nem támaszkodott feltöltés. E két 
falat egybeépült Ny-K irányú fal köti össze. A kapunyí
lás visszabontása, a külső pillér és a kapufolyosó felte
hetően egykorúak, használatuk korára a várfal tetején 
lelt 1620-as, 1630-as években vert pénzek utalnak. Le
hetséges, hogy a falpillér és a kapufolyosó D-i fala kissé 
szabálytalan formájú, közel négyzetes alaprajzú kapu
építmény alapjarként értelmezhetők. Vascag -pusztulási 
rétegek felett tégla-kő vegyes falazatú, keskeny, L alak
ban futó falmaradványt is leltünk a kapunyílásra merő-

legesen, melyet a 19. századi részleges újjáépítés nyo
mainak tarthatunk. 

Kitisztítottuk és konzerválásra előkészítettük a bel
ső épület korábban feltárt K-i szárnyát, és elkülönítet
tük a középkori, illetve 16. század eleji falakat. A kis fe
lületen még kutatható reneszánsz járószinten II. Lajos 
érméje került elő. Az ÉK-i sarokhelyiség sarka anníro
zott, K-i falában az építéssel egykorú árnyékszék-akna 
került elő, melynek téglákból kiképzett lejtős alját kí
vülró1 in situ vasrács zárja el. A külső szint utóbb e nyí
lás fölé került, ezért a falba magasabban újabb nyílást 
vágtak. Késóob az akna belső, nyitott oldalát elfalazták. 
Az árnyékszékaknától É-ra pinceszellőző aknája helyez
kedik el, mely a belső épület falához képest utólagos. A 
K-i falhoz K-i irányban futó, utólagosan épített, agyag
ba rakott kövekbó1 álló, cölöppel erősített fal csatlako
zik, mely egykor az ÉK-i bástyát határolta D-ró1. A K-i 
falszoros feltöltésére visszabontása után került sor. Elő
került az ÉK-i sarokhelyiség dongaboltozatának besza
kadt maradványa, feltárása azonban jövőre maradt. Új
ra feltártuk és kiszélesítettük az É-i szárnyat egykor át
vágó kutatóárok részletét. Az É-i szárny pincéjének bol
tozata itt beszakadt, falát belülró1 téglafallal köpenyez
ték meg, s erró1 indítottak újabb boltozatot. Erre felte
hetően a 19.  század eleji újjáépítés során került sor, amit 
a betöltésbe hullott CAE bélyeges tégla igazol. 

Az ásatáson részt vettek Haász Gabriella és Szeke
res Krisztina régészek, Halász Ágoston és Nagy Éva ré
gészhallgatók, Czifrák László, Marosfalvi Ákos és Nagy 
István rajzolók. 

303 .  Ópusztaszer, Szermonostor 
(Csongrád megye) Kö 

TOMKA GÁBOR 

2003. június 3 .  és július 15. között folytattuk a sok éve 
folyó feltárást. Kibontottuk a 02/1-2 szelvényekben a 
„fakolostor" 1 .  és 2. szintjét. Az 1. szint agyagos épület� 
omladéknak bizonyult, a 2. szint pedig a szokásos kes
keny alapozási árkok által határolt, lejárt padlószint, 
amelyen megtaláltuk a „fakolostor" használatának a vé
gét jelző, legkésóobi pénzérmét. 

A 93/2 szelvényben kibontottuk a „fakolostor" északi 
szárnya 1. helyiségében az 5., egyben legalsó szintet, amin 
viszont az épületegyüttes használatának kezdetét adó, azaz 
a legkorábbi pénzérme került elő. Ugyanebben a szelvény
ben mélyebben (a tatárjárás előtti kolostorudvaron, a KU 
3. szinten) a műhelykörzet újabb objektummal egészült 
ki. Ez a 02/56 objektum, ami egy újabb bronzöntő-gödör. 
Az 1993-ban feltárt harangöntő-gödörnél kisebb, új öntő
gödörben a korábban megfigyelt módon zajlott az öntés. 
Itt azonban a talpazatot kő helyett téglákból építették, erre 
helyezték a kb. 50 cm átmérőjű, maximum 30 cm magas 
tárgyat. Az öntőgödröt a nagy harangöntőnél eggyel 
korábbi periódusban, valószínűleg az ún. „Szent Gallen-i" 
típusú templom idejében használták, a 11. sz. végén. 

VÁLYI KATALIN 
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30Li .  Ősagárd, Rákóczi út 56-93. 
( Nógrád megye) R, Kk 
Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó szemléket folytat
tunk több napon át Ősagárd belterületén. A Rákóczi út 
73.  sz. ház kapualjában egy fúróaknát mélyítettek, mely
nek hányójából igen sok badeni edénytöredék került elő. 
A metszetfalból kiderült, hogy egy nagy gödröt bolygat
tak meg. Az 56„ 58„ 59.  és 67. sz. ház előtt a gerincveze
ték ásásakor több objektumot bolygattak meg. A beló1ük 
előkerült leletek egy része a badeni kultúrához köthető, 
míg a másik része késő középkori eredetű. A terület beépí
tettsége miatt feltárást nem tudtunk végezni. 

3 0 5 .  Paks, Gyapa 
(Tolna megye) Á, Kk 

BÁCSMEGI GÁBOR 

2003. március 24-én újra bejártam a tavaly azonosított 
templomhelyet. A szántott terület legmagasabb részén 
ismét sok építési törmeléket észleletem; a gyanítható 
templomhely NyDNy-i részén néhány 4-5 cm vastag, 
10 cm széles pelyvás anyagú vörös téglatöredéket talál
tam, a mészhabarcsos apró törmelék viszont az egész 
templomhelyen jelentkezett. Feltűnő, hogy a templom
nak helyet adó domb É-i, Gyapa felé lejtő oldalán több 
embercsontot találtam, mint az általában sűrűbb temet
kezésekkel jellemezhető D-i részén. A felszínen egy pré
selt bronzlemeztöredéket gyűjtöttem. 

A templomhelytó1 kissé ÉNy-ra fekvő kiemelkedé
sen szintén tavaly azonosított épülethely Ny-i oldalán 4-
5 nagyméretű, 8-9-10x17-18-20 cm-es téglát találtam; kör
nyékükön néhány belső peremgalléros kályhaszem
töredéket gyűjtöttem. A két kiemelkedés közti terület la
posabb, K-i felén kb. 5x10 m-es, jól elkülönülő területen 
egy tavaly nem észlelt törmelékes foltot figyeltem meg. 

2003. június 30. és augusztus 6. között feltártuk a 
középkori Gyapa templomát és temetőjének egy részle
tét. A félkörös szentélyzáródású, Árpád-k01i templom kül
ső hossza 10,5 m, szélessége 6,3 m, átlagos falvastagsága 
1 m. Alapozása döngölt agyag- és téglarétegek váltakozá
sával készült. Ebbó1 a legtöbb helyen 4 téglasornyi ma
radt meg mintegy 80 cm mélységben, a Ny-i fal alapozá
sából azonban 5 téglasornyi is megőrződött. Utóbbi fal
lal párhuzamosan, a hajó Ny-i részén hasonló techniká
val készült toronyalapozást tártunk fel, amely feltehetően 
behúzott tornyot tartott. Ez az alapozás még a templom 
használatának idején elpusztult, a bele- és rátemetett sí
rok tanúsága szerint. A felmenő falak téglából készültek, 
sok ablakszem-töredék pedig üvegezett ablakokra utal. 

Idén 44 sírban összesen 46 csontvázat tártunk fel. A 
templombelsóben - kizárólag a hajóban - 17 sírban 19 
váz nyugodott, a 8 bolygatatlan sír közül 6 itt került elő. 
A templom körüli temetőt fó1eg a szentélytó1 K-re kutat
tuk. Feltűnő a gyermeksírok szokatlanul magas aránya: a 
feltárt sírok majdnem felében (21) 14 év alatti gyerme
ket temettek el, a templomtól É-ra megfigyelt 5 sír közül 
4 gyerek volt. Leletet 13 sírban (27%) találtunk, ebbó1 3 

pénz, 10 pedig különböző viseleti elem (párta, veretes 
pártaöv, csontosöv, kapocs stb.). Külön említésre méltó 
az 5 db préselt bronzveretes ruhájú (?) 11. sz. gyermek
sír, valamint az 56. sz. sír csontosöv-készlete. 

Szórványként nagy mennyiségű viseleti elem került 
elő a temetkezésekkel megsemmisített sírok földjéből: 
fó1eg különböző díszítésű préselt bronz párta-, párta
öv- és ruhaveretek, továbbá csatok, gyűrűk, gombok, 
gyöngyök stb. A kartartást 31 esetben tudtuk megálla
pítani; legtöbbször, 9 esetben a test mellett kinyújtott 
kézzel temették el a halottakat. 

Az ásatáson részt vett Rácz Miklós (ÁMRK) és Batizi 
Zoltán. 

306.  Paks, Pál i-szőlők 
(Tolna megye) Kö 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Egy madocsai magángyűjtő által azonosított leló'helyen 
2003. október 8-án és november 14-én végeztem terep
bejárást. A Cseresznyés felé vezető kövesútról a Duna
menti tsz mögött lekanyarodó földesúttal pontosan szem
ben, a Páli-patak D-i oldalán húzódó, enyhe dombvonu
lat D-i végén, környezetébó1 jól láthatóan kissé kiemel
kedő magaslaton, az U alakban elhelyezkedő gazdasági 
épületek középső tagjával pontosan szemben, közepes sű
rűségben mészkő- és kevesebb téglatörmeléket figyeltünk 
meg. Köztük néhány római tégla darabját, embercsontot 
közepes sűrűségben, apróra vágva találtunk. A templom 
körül a faluhely egészen a tsz kerítéséig húzódik, a temp
lomtól É-ra azonban nem sokkal megszűnik. 

A Páli-szó1ők dűlőnév és a leló'helynek helyet adó 
domb aljában folyó Páli-patak feltehetően a középkori 
forrásokból nem ismert Páli falu emlékét őrizte meg. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

307. Paks határa 
(Tolna megye) B, LT, Ró, Kö, Tö, 1 
Dózsa Gy. u. 21 . :  2003.  május 15-30. között régészeti 
felügyeletet tartottunk. A szórvány római edény lelő
helyeként ismert telken nem került elő régészeti objek
tum a beépítés során. 

Dunakömlifd, Árpád u. 8.: 2003. április 30-án szórvány 
római sírkőtöredéket szállítottam a paksi múzeumba. 

Dunakömlőd, Bottyánsánc: 2003. március 19-én szór
ványként eló'került bronzkori bögrét ajándékoztak a Vá
rosi Múzeumnak. 

Dunakömlőd, Juhász-völgy: 2003. március 28-án te
rep bejárást végeztem a Dunakömlőd É-i vége fölött a 6-
os út alatt átfolyó, a Dunakömlődi főcsatornába folyó 
patak két oldala mentén. Ismeretlen korú, néhány cse
réppel jelzett kis leló'helyet azonosítottam. 

Gyapa, Blahér Kft. telephelye: 2003. május 15-én föld
munka során i-smét megb0lygatták a kelta temető úja�b 
sírját, ahonnan üreges bronz lábperectöredék, nagymé
retű, korsó alakú urna és egy kis, kannelúrázott falú 
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edény jutott a múzeumba. Május 20-án a helyszínelés 
során kiderült, hogy korábban kettévágott sírokból ke
rültek elő a tárgyak. 

A részben beépített területen fekvő temetőből elő
ször 1997-ben, istállóalap ásásakor találtak egy bronz 
lándzsacsúcsot, majd 1998-ban földbe mélyített tartá
lyok elhelyezésekor kerültek elő kar- és lábperecek, va
lamint néhány edénytöredék. Állítólag már 1975 körül, 
útépítéskor is találtak sírokat. 

Vácika: 2003. árpilis 29-én szó1őkapálás közben ke
rült elő egy szórvány 1553-as brandenburgi őrgrófi 
ezüstpénz. Eló1apja: JOHANNES (?) * D [EI] * G[RATIA] 
*MAR [CHIO] * BRAND [ENBURGIENSIS] ,  hátlapja: 
IVSTVS EX FIDE VIVI 1553. 

Vizes-dűlő (M6/M56 18. lh.): 2003. április 1 -jén is
mét bejártam a középkori egyházas falut, a nyomvonal
bejáráson tapasztaltaknál nagyobb területen találtam 
középkori leleteket. 

Vörösmalmi-árok felső folyása: A Gyapáról Kanacs
ra vezető úttól É-ra, a Vörösmalmi-árok Ny-i oldalán, 
szántott területen folytattam terepbejárást 2003. már
cius 24-én. Két, kis kiterjedésű őskori telepet azonosí
tottam. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

308. Panyola, Vásármező-domb 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) R, B, Sza, N 
Telefonos bejelentésnek köszönhetően értesültek a Jó
sa András Múzeum régészei arról, hogy az 1926 óta is
mert lelónelyen földmunkák folynak. A helyszíni szemle 
során megállapítottuk, hogy a dombnak már mintegy 
kétharmadát elhordták a panyolai gátba. A leletmen
tést 2003. június 10.-július 11. ,  illetve augusztus 25.
október 17. között végeztük. 

A Vásármező-dombnak - a leletmentés megkezdé
se előtt - mind a nyugati, mind a keleti felét elhordták, 
a legmagasabb részén, középen maradt meg egy mintegy 
40 m széles terület. A földmunkát végzők szerint itt még 
csak igen keveset szedtek le a humuszból. Mivel ezután 
még mintegy 50-70 cm-nyi humuszt kellett leszedet
nünk, az eredeti humuszvastagság 70-80 cm lehetett, 
ami elég meglepő tény annak fényében, hogy a domb 
tetején vagyunk. 

A lelónelyen több korszakban telepedtek meg. A leg
korábbi telepnyomok a kora rézkori tiszapolgári kultúra 
idejébó1 származnak. Említésre méltó tény, hogy Korek 
József 1960-as évekbeli jelentéseiben szerepelő neolit 
korszaknak semmi nyomát nem találtuk az általunk vizs
gált területen. A kora rézkor után következett a hunya
dihalmi csoport népének települése, amelyik az egyik 
legintenzívebb volt. Ezután a késő rézkori badeni, a kora 
bronzkori Nyírség-kultúra, majd a középső-késő bronzko
ri felsőszőcsi népesség következett. Egy szétszórt falu 
nyomait találtuk az időszámításunk kezdete-első évszá
zadai közötti időszakból. Utoljára a népvándorlás kor vé
gén lakták a Vásármező-dombot. 

Az ásatáson többnyire gödröket tártunk föl. Földbe 
mélyített lakóépületet csak az utolsó korszakból talál
tunk. Cölöplyuk is kevés volt, de ezt magyarázhatja a 
terület kopása is. Említésre méltóak még a beregsurá
nyi és csengersimai ásatásokról már ismert szögletes, 
átégett falú objektumok, amelyek rendeltetését nem is
merjük, a fenti két lelónelyen a 2-3. századi telephez 
tartoztak. 

Sírok is előkerültek: hat tiszapolgári sír, egy bod
rogkeresztúri(?) sír, egy hamvasztásos kora bronzkori 
sír, egy hamvasztásos császárkori sír?, illetve három mel
léklet nélküli, nyújtott helyzetű csontvázat tartalmazó 
temetkezés. Ez utóbbiak közül egy közelító1eg É-D-i, egy 
Ny-K-i, egy pedig K-Ny-i tájolású volt. A sírok a mai 
felszínhez közelebb feküdtek, emiatt a gépi földmunka 
mindegyiket többé-kevésbé megbolygatta. 

A rézkori sírok tájolását nehéz volt megállapítani, 
mivel az agyagtalaj szinte teljesen elpusztította a csont
vázakat. Mindenesetre közelító1eg K-Ny-i tengelyűek 
voltak. Gazdag edénymelléklettel és néhány obszidián
vagy kovapengével látták el a halottakat. Két női sírban 
rézspirálkarperec( ek) ékítették a halottat. 

A kora bronzkori sír szórt hamvas rítusú volt. Egy 
díszített edényének párhuzamát nem ismerjük. 

Szintén szórt hamvas rítusú lehetett a császárkori 
temetkezés. A gép találta meg egy kis korongolt tálka 
töredékeit, illetve még néhány cserepet. A néhány szem 
hamv alapján feltételezzük, hogy sírról lehetett szó. 

A lelónely több szempontból is jelentős. Egy rosszul 
ismert és kutatott területen (Szatmár) dolgozhattunk; 
összefüggő településrészleteket tártunk föl több korszak
ból; s végül egy sajátos természeti környezet, egy há
rom folyó (Tisza, Szamos, Túr) által rendszeresen elön
tött terület települési viszonyait vizsgálhattuk. 

A leletmentésen részt vett Bocz Péter ásatási tech
nikus és Mester Andrea gyűjteménykezelő. A feltárást 
konzultációs céllal meglátogatta dr. Patay Pál. 

ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNovns EszTER 

309.  Pákozd, Pákozdvár 
(Fejér megye) B 
A pákozdvári bronzkori erődített telepet Marosi Ar
nold 1930-ban ismertette, az ott végzett ásatásának 
eredményeivel együtt. A háromrészes várról vázlatos 
rajzot is közölt.19 1952-ben Nováki Gyula ismertette a 
várat Marosi Arnold említett közleményei alapján.20 
Újabb kutatás, vagy ásatás nem történt ezen a lelőhe
lyen. 

A vár Pákozd határának ÉK-i szélére esik. Pákozd 
központjától, a templomtól ÉK-re 4,7 km-re, Sukoró re-

19 MAROSI A.: A pákozdvári őstelep. ArchÉrt 1930,-53-73„ 280-
281.; MAROSI A.: A pákozdvári leletek. Székesfehérvári Szemle 
1932, 47-48. 

20 NOVÁKI Gv.: Fejér megye őskori földvárai. ArchÉrt 1952, 3-19. 
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formátus templomától ÉNy-ra 2,5 km-re van, a Velen
cei-hegység központi részének Ny-i szélén, az Angeli
ka-forrástól Ny-ra, légtávolságban 500 m-re. A forrástól 
piros kockával jelzett turistaút vezet a vár K-i, külső 
sánca mellé. A vár területére nem vezet be jelzett út. A 
vár DK-i, D-i széle alatt húzódik az Angelika-forrástól 
kiinduló mély Bodza-völgy. 

2003. március hónapban a terepmunka összesen 5 
napot vett igénybe. A várat felmértük, a vár területét 
áttekinthetetlen, sűrű, tüskés-bozótos erdő fedte, ami 
megnehezítette, lassította benne a haladást. Néhány ki
sebb részletébe az áthatolhatatlan és áttekinthetetlen 
bokros erdő miatt nem lehetett bemenni, ennek ellené
re a sáncokat és az őskori telep szélét jelentő hegypere
meket valamennyi helyen, a belső területeknek pedig 
legnagyobb részét sikerült felmérni. 

A vár három, sorban egymás melletti, jól elkülönü
lő részre oszlik. Mindháromnak különböző az alakja, a 
természeti adottságokhoz igazodva. A DNy-i, Ny-i olda
lon mindhármat a hosszan lefutó meredek hegyoldal 
védte, ezeken az oldalakon mesterséges erődítésnek 
nincs nyoma a felszínen. A belső terület mindhárom
nál DNy irányába enyhén lejt. A terület D-i végében 
van a legbelső várrész. DNy irányába lejtő, kiugró szé
les hegynyúlvány, vége felé kiszélesedik. Három oldal
ról meredek hegyoldal határolja, K feló1 a Bodza-völgy, 
ÉNy feló1 mély, természetes völgy húzódik fel az É-i vé
ge alá. A természetes hegyperem körbefut, csak az É-i 
végét védték magas sánccal. A sánc hossza 55, belső ma
gassága 1-1,5 m. Ezt a sáncot vágta át Marosi Arnold, a 
kutatóárok ma is nyitva áll. E várrész hossza 135, legna
gyobb szélessége 120 m. 

A következő, középső várrész az előzőtől ÉNy-ra 
fekszik, a kettőt a már említett mély, természetes ere
detű, 55-70 m felső szélességű völgy választja el. Ez 
a várrész egy DNy felől emelkedő rövid mellékvölgy
höz igazodva aránylag keskeny, hosszúkás alakú. ÉNy-i 
oldalán sánc fut végig, amely a K-i oldalon lekanya
rodik a belső vár sánca alá. A sánc magassága a leg
magasabb részen 2 m körüli, külső árok csak a K-i 
o ldalon van. A K-i oldalon egy nagy gödör mélyed a 
sáncba. E középső várrész hossza 190, legnagyobb szé
lessége 55 m. 

A harmadik, legnagyobb várrész É-ra, ÉNy-ra csat
lakozik az előzó'höz. D és DK feló1 külön védvonala nincs, 
itt a középső várrész sánca zárja le, Ny feló1 pedig az 
erősen hullámzó vonalú, természetes hegyperem hatá
rolja. É-i és K-i oldalát azonban a fennsík feló1 hosszan 
elnyúló sánc védi. A sánc magassága a belső oldalon 1-
1 ,5 m, a külső oldalon 2-2,5 m, előtte széles árok kíséri. 
A sánc az ÉNy-i oldalon fokozatosan átmegy mestersé
gesen levágott perembe, majd a meredek hegyoldal fö
lé érve megszűnik. E várrész hossza 260, legnagyobb 
szélessége 185 m. 

A várr�szek alaptgrületét a sánrnk � hegypgrnmek 
által behatárolt részek jelentik, a középső nagy völgy és 
a sáncok külső árka nélkül: 

Legbelső várrész 
Középső várrész 
Külső nagy várrész 
Összesen 

3 1 0 . Pál i ,  dombok 

1,07 ha 
0,81 ha 
2,44 ha 
4,32 ha 

TEREI GYÖRGY - NovÁKI GYULA 

(Győr-Moson-Sopron megye) U, R, B, Ró, Kö 
2003. április 3„ 13„ 16„ 18„ 26„ 28-án régészeti hatásta
nulmány elkészítése érdekében helyszíni szemlét tar
tottunk a leendő bányatelek területén. 

1. domb: Bejártuk a működő bányához csatlakozó 
területeket. A dombnak a meglévő bányagödör és a 
visszahumuszolt 0104/18 hrsz. rekultivált része mellett 
a tervezett bányatelek területén 50 m szélességben ész
leltünk régészeti jelenségeket, a lelőhely KDK felé to
vábbi 180 m hosszan volt követhető, közben mintegy 
100 m-re szélesedett ki. Jellemző felszíni leletanyag: neo
lit kerámia és kova magkő, rézkori-bronzkori kerámia, 
római kori házikerámia. A telekrész régészetileg erősen 
fedett. A leló'hely teljes hossza e szerint 500 m. A jelen
legi bányagödör szélein, különösen a lehumuszolt, de 
időközben elhanyagolt részen mindenütt észleltük az 
őskori település maradványait. 

Bányatelek É-i része: A bányatelek É-i részének kö
zepe táján, a bányatelek széle mentén a dűlőúttól 250-
400 m között, mintegy 150 m szélességben igen szórvá
nyosan észleltünk régészeti korokból származó edény
töredékeket. Egy őskori, római kori és talán egy közép
kori töredék határozható meg, feltűnő azonban két 
kovapengedarab jelenléte. 

A terület kiterjedését, összefüggéseit csak szondá
zással lehetne megállapítani. 

2. domb: A jelenleg működő bánya dombjától K fe
lé 120 m leletmentes, mélyebben fekvő sáv után emel
kedik a térképünkön 2. számmal jelölt domb. A szemle 
során csak a leendő bányatelek területére eső részt vizs
gáltuk, hossza itt 400 m, átlagos szélessége 110 m a lelő
hely ennél D-i irányban jóval nagyobb kiterjedésű. Kö
zépen majdnem összeér a 3 .  dombbal. A felszínen ész
lelhető leletanyag: őskori (bronzkori, esetleg neolit-réz
kori) és igen nagyszámú római kori edénytöredék. A te
rület régészetileg erősen fedett. 

3. domb: A leendő bányatelek É-i határa mentén, a 
2. dombtól É-ra elnyúló félkör alakban nyúlik be a te
lekbe a térképünkön 3 .  számmal jelzett domb. Hossza a 
telekhatár mentén 250 m, szélessége középen 130 m.  

Területén kevés őskori, római kori és  kora középko
ri edénytöredéket észleltünk. Morfológiája (szép szabá
lyos domb) és topográfiai helyzete (a két Rába parti, 
intenzíven lakott domb mögött) okán is védendő lelő
helyként kell kezelni, feltehetően az őskori és római ko
ri telepekhez tartozó temetőket rejti. 

Munkatái-sak: Szőnyi-Esztei- régész, Ritly Jenő g-yűj
teménykezelő. 

TOMKA PÉTER 
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3 1 1 .  Páty, Sasfészek-dűlő 
( Pest megye) ú 
2003 júliusában próbaásatást végeztünk a dűló'ben a 
0179/30 és 0179/31 hrsz. területein. A kutatást az indo
kolta, hogy az elmúlt években itt a felszínen római és 
középkori edénytöredékek és fémtárgyak kerültek elő. 
(A területtó1 keletre, mintegy 1 km-re került sor 1997-
1999-ben a TERMINÁL Rt. területén a kelta, római, avar, 
Árpád-kori temetők és egy római telep részleges feltá
rására.) 

A próbafeltárás során a mintegy 4 hektáros terüle
ten, a domb lejtőjén 6, egymástól 15-25 m távolságra 
lévő kutatóárkot húztunk gépi erővel. Az árkokban egy 
ÉNy-DK irányú kocsiút nyomvonalát találtuk meg, 
amely a domb oldalában a Sasfészek-tó irányába tar
tott. Ezenkívül a további jelenségek geológiai képződ
mények voltak. A gazos felszínen és a kutatóárkokban 
kevés újkori cseréptöredéket találtunk. 

3 1 2 .  Petneháza határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Szk? 

MARÓTI ÉVA 

Közös legelő: 2003. május 2-án helyszíni szemlét tartot
tam a terület É-i részén, ahol 1951-52 táján egy koron
golt, sárgásszürke, bikónikus edénykét - mely talán szkí
ta(?) - találtak. 

A most megmutatott lelőhely nagyjából É-D-i 
domb, D-i vége legelő. Ezen a homokos dombon, fó1eg 
azon a részen, ahol most a legelő van, de némileg az 
erdő alá is benyúlóan, szántás után zsákszám lehetett 
látni a cserepeket akkoriban. A K-i oldalon urnasírok 
látszottak, melyekbó1 az egykori megtaláló arra emlé
kezett, hogy tállal le voltak fedve. Viszonylag szabályos 
elrendezésűnek látszottak. Mindössze 20-25 cm mélyen 
lehettek. Ettó1 a résztó1 nem messze az erdő felé talál
ták a kis edénykét, amely most a múzeumba került. 

A lelóbelyen ma már nem látszanak cserepek. Vagy 
azért, mert benőtte a fű, illetve az akác, vagy azért, mert 
teljesen elpusztult. Mindössze egy kis obszidiánszilán
kot és egy kis bütyökfület találtunk. 

Nem zárható ki, hogy ez a lelóbely azonos azzal, 
amelyen 1933-ban Kiss Lajos eredménytelen ásatást vég
zett (Alispáni Jelentés 1933.II.97„ Alispáni Jelentések 
1938 .1 .94.) 

Vajai-főfolyás kanyarja: A múzeumi régi dokumen
tációból kiderült (Adattár 89.21 .) ,  hogy a közelben neo
lit leleteket találtak. Ezt a helyet akartuk megnézni, de 
ezen a részen most legelő van. A közeli magas, szántott 
dombhátat néztük meg. A dombon a dűlőút mellett egy 
tanya állhatott, annak maradványai vannak a szántás
ban. A viszonylag nagy területen teljesen szétszórtan 3 
db jellegtelen őskori cserepet gyűjtöttünk. 

Szederjes: A Vajai-főfolyás és a nyírmadai országút 
(földút) találkozásától-ÉNy-ra található a Szederjes ne
vű rész, ahol 1908-ban kelta vaseszköz-lelet került elő. 
1989-ben, amikor a lelóbelyet meg akartuk nézni, tarló 

volt rajta. Így nem láttunk semmit. Most az egész domb
háton nagy mennyiségben van bronzkori cserép. Első
sorban az első, D-i teraszon sok a lelet. 

3 1 3 .  Pécs , Dóm tér 
( Baranya megye) Ró 

IsTv ÁNovns EszTER 

2003. július 4-én hivatalos bejelentés érkezett a Bara
nya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti osztá
lyára. Az új sírkamra boltozatát egy feltételezhetően ko
rabeli rablás megbontotta, így az V. számú sírkamra a 
jelenlegi építési munkák során váratlanul beomlott, és 
egy új sírkamra nyílt meg. 

A lelőhely Pécsett a Dóm téren van, a székesegy
háztól és az V. számú sírkamrától DK-re, közvetlenül az 
1782-ben épült káptalani levéltár épületének homlok
zata előtt, illetve bejárati lépcsője alatt. Újkori bolyga
tást jelent a 20. század elején épült, vasbeton elemeket 
is alkalmazó Möller-alagút és az V. számú sírkamra be
mutatóhelyének alapozása, mely jelenleg készül. 

A burkolat alatt újkori, köves, laza betöltés találha
tó, melyet a víz mélyen átjár. Ez a betöltés kevéssé al
kalmas metszetfalak megtartására, amit az V. számú sír
kamra bemutató épületének készítése közben történt 
többszöri beomlás is bizonyít. Korábbi tapasztalatok 
alapján a betöltés felső részén újkori leletanyag várha
tó, míg lejjebb esetleg középkori sírok kerülhetnek elő. 
A legalsó részben 3-4 m-re a felszín alatt van a sírkam
rák szintje, alatta pedig az egykori pannonhomokos üle
dék elbányászott helye található, mint betöltődött ré
teg. Őskori lelóbelyet, vagy leleteket a környéken folyt 
ásatások során eddig nem találtunk. 

A sírkápolnának valószínűleg már csak az alapjai 
vannak meg, felmenő falai legkésó'bb a középkori Szath
máry-palota építése idején megsemmisültek. Észak fe
lé néző apszisa alapjának egy része a munkálatok során 
kibukkant a föld alól, illetve attól K-re és ÉK-re terrazzo
padló maradványai láthatók. A sírkamra ÉNy-i oldalát 
és tetejét érte el a bemutató épület alapozása számára 
ásott gödör. A sírkamra teteje egy helyen - ahol a kora
beli rablás volt - beomlott. A kápolna feltételezhető ma
radványainak nagy része még föld alatt van, alakja azon
ban kikövetkeztethető. 

A sírkamrában két, egymástól rácsos téglafalazás
sal elválasztott sír láda volt. Másodlagos helyzetben ösz
szekevert emberi csontok, és állattetemek is voltak bent. 
A vakolaton tudatos bekarcolás és mocskolás nyomai 
voltak. A sírkamra bejáratának szerkezete j elenleg még 
nem teljesen kivehető. 

3 1 Li .  Pécs, Dóm tér 
( BuraAya megye) Kö 

KÁRPÁTI GÁBOR 

A pécsi püspöki palota nyugati homlokzata mentén egy 
36 m hosszú, 90-100 cm mély árkot ástak gázvezeték 

272 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

fektetése céljából. Az árok vonalát két nagyobb szakaszra 
osztja a téren húzódó balusztrád. A támfalként is funk
cionáló balusztrád által elválasztott szakaszok szintkü
lönbsége kb. 2,5 m, az árok É-D-i irányú. 

A nyomvonal jelentős részét (18 m) már 1922-ben 
feltárták. Az akkori ásatás mélysége és felülete is jóval 
meghaladta a mostanit. Ezzel összhangban a 2003. szep
tember 23. és október 6. között végzett megelőző feltá
ráson a következő megfigyeléseket tudtuk tenni. 

A már korábban feltárt területen a visszatöltött föld
réteget ástunk ki, benne szórvány középkori (15. sz.) ke
rámiával és csontokkal. 

Közvetlen a palota lábazatánál, az ÉK-i mellékbejá
ró lépcsőzetétől D-re, a K-Ny-i irányú falat mi is megta
láltuk. Ezt a falat 40 cm szélességben ki kellett vájnunk 
a gázcső nyomvonala miatt. 

A tér korábbi burkolatának vélt kisméretű (20x20x4 
cm) égetett, vörös színű téglákat mi is megtaláltuk. Ala
pozásuk sárga homok volt. A felette lévő földréteg szór
vány kerámiát és csontanyagot tartalmazott. 

Az 1922. évi feltárás vezetője, Szőnyi Ottó említ há
rom, egyenes vonalon fekvő négyszögletes alapozást, az 
egyiken egy töredékes kőkoronggal. Ő csak sejteni vélte 
az ezzel a sorral párhuzamosan fekvő párokat, melyek 
közül egy, az elóobiektó1 D-re eló'került. Méretei meg
egyeznek a Szőnyi által talált töredékes darabéval: 30 
cm magas és 5 8  cm sugarú. A most eló'került kó'korong 
egészben volt, kiemelésekor azonban megrepedt, majd 
eltört. Darabjait a pécsi bazilika nyugati kapujánál lévő 
szabadtéri kőtárban helyeztük el. A kó'korong a mai já
rószinttó1 62 cm mélységben volt, és a palotától 4 mé
terre keletre feküdt. A kövön feliratot, jelet, csapolás
nyomot nem találtunk. 

A vezeték nyomvonalát keresztező balusztrád É-i ol
dalán, három egymással párhuzamos és egymásnak tá
maszkodó K-Ny-i irányú fal jelentkezett. A legnagyobb 
vastagsággal bíró szabálytalan alakú kövekbó1 és téglá
ból rakott fal közvetlen a mai támfal mögött helyezkedik 
el az északi oldalon. A tér szintkülönbségébó1 adódó föld
tömeg nyomásának levezetésére szolgálhat. A 85 cm vas
tagságú fal fehér, meszes kötőanyaga ugyanis nagyon 
szilárd tömböt képez. Ennek a falnak a részbeni megbon
tásából kiderült az is, hogy a mai (19. sz. végén emelt) 
balusztrád építményére hátulról nyomás nem neheze
dik. A falat 290 cm mélyen kibontottuk, alapozását még 
ekkor sem értük el. A fehér anyagú falban 160 cm mély
ségben egy 10 cm átmérőjű lyukat találtunk. 

Közvetlen a fehér kötőanyagú falnak támaszkodik 
tőle északra egy köves, sárgás kötőanyaggal rakott K -
Ny-i irányú fal. Ennek szilárdsága már jóval gyengébb. 
A szélessége is szerényebb (50-55 cm) .  Viszont alapo
zási mélysége ennek a falnak is legalább olyan mélyen 
van, mint az előzőnek. 

Az elóobi két falnak egy 54 cm széles téglafal tá
maszkodik, iFánya K-Ny-i. 

A balusztrád déli oldalán a földmunkák közben ke
rámia egyáltalán nem került elő, csak néhány szórvány 

csont. Közvetlen a gáz főnyomócső bekötési helye előtt 
egy 160 cm széles, sárga anyagba rakott, K-Ny-i irányú 
kő- és téglafalazás került elő. A fal széleit szabályosan 
faragott és rakott kváderkövek zárták le. A déli oldalon 
még vékony vakolatréteg fedte. 

KIKINDAI ANDRÁS 

3 1 5 . Pincehely, Széchenyi utca 73 .  
(Tolna megye) 1 
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum értesítést kapott, hogy 
a fenti telken villanykábel bevezetése miatt ásott árok
ban csontvázat találtak. 2003. július 15-én helyszínen 
leletmentést végeztünk. 

A sír a telek középső részén, egy nagyobb méretű 
dombon került elő, a kerítéstó1 mintegy 28 m-re. A ga
rázs mögötti L alakú árokszakaszban, egy téglalap ala
kú sírgödörben bontottuk ki az árokásás után is a he
lyén maradt csontokat. A koponya és a bal váll a felkar
csonttal, valamint az alsó lábszárcsontok maradtak a he
lyükön. A sírban semmiféle leletet nem találtunk. A sír
gödör lekerekített sarkú téglalap formájú, a felszínhez 
mérve 60 cm mélységű volt. Tájolás: DNy-ÉK. 

Munkatárs: Tövisháti Béla restaurátor. 

3 1 6 .  Polgár, Kása-Halmi-dűlő 
( Hajdú-Bihar megye) U 

Vrzr MÁRTA 

2003. április 14-26. között a Déri Múzeum Régészeti 
osztálya az M3-as autópálya Polgár-Görbeháza közötti 
175-187 km-szakaszán, a Kása-halmi-dűlő leló11elyen 
(176+170p-76+250 km-szakasz), 18x75 m-es nagyságú 
felszínen leletmentő feltárást végzett. A lelónely az épü
lő autópálya-szakasz régészeti szakfelügyelete során ke
rült elő. 

Az 1350 m2-es területen gépi és kézi erővel közel 
780 mJ földet mozgattunk meg, aminek eredményekép
pen 14 régészeti objektumot tártunk fel. A régészeti je
lenségek (12 gödör, 5 cölöplyuk) a középső neolitikum 
idejéből származnak, melyek az alföldi vonaldíszes ke
rámia kultúrájához tartozó telep periférikus egységei 
lehettek. Ezzel tovább bővült a Polgár környéki AVK le
lónelyek száma. 

A leletek a Déri Múzeum Régészeti gyűjteményébe 
kerültek. 

Munkatársak: Bényei Zsolt technikus, Rák Rezső fo
tós. 

NAGY EMESE GYÖNGYVÉR - SZABÓ LÁSZLÓ 

3 1 7. Pomáz, Holdvilág-árok 
(MRT 1 3 /  1 k. 2 3 /  17 l h . )  
( Pest megye) Kk 
2003 nyarán és kora őszén hitelesítő ásatást végeztünk 
Pomáz külterületén, a Holdvilág-árok néven nyilvántar
tott régészeti lelőhelyen, elsősorban azokon a részeken, 
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ahol eddig még régészeti kutatás nem folyt. A Nagyszikla 
alatti részen kutatóárokkal (az 1981. évi ásatás terüle
tén), a kürtő feletti területen szondákkal kezdtük el a 
feltárást. 

Az 1981-es ásatás szelvénypontjait, az akkori 0 pon
tot, illetve szintet (a barlangbejárat küszöbszintje) mi is 
viszonypontként használtuk. Három, illetve öt réteget 
sikerült megkülönböztetnünk a 2,20x3,60 m méretű ku
tatóárokban. A felső, laza 5-10 cm-es, majd átlagban 
20-30 cm-es vastagságú apróköves réteg alatt cca. 3 mé
terig egy sötétbarna homogénebbet, 3-3,8 méter közt 
egy sötétbarna réteget közepes kövekkel, 3,8 m alatt (je
lenlegi feltárási mélység 4,10 m) pedig egy barna réte
get közepes és annál nagyobb kövekkel. A felső réteg
ben néhány állatcsont és faszéndarab volt (akárcsak a 
81-es hasonló mélységű rétegben) . A mélyítésnél há
rom belül mázas (sötétbarna, de szürkésre oxidált máz 
felsőréteggel, kívül szürkés-sárgás fehér színű) apró, vé
konyfalú oldaltöredék került elő. A 17-18. századi kerá
miadarabok valószínűleg annak az edénynek a töredé
kei lehettek, melynek darabjait 1981-ben is megtalál
ták. 3,85 m-es mélységben a fal melló1 egy 5-7 cm nagy
ságú vassalak került elő. 

3 ,50 m-ig fordultak elő különböző állatcsontok 
(nagyrészt töröttek). Egy részük kisebb rágcsálóké, a na
gyobbak java (koponyarész, állkapcsok, bordák, végta
gok részei, csigolyák, szarv) valószínűleg szarvasmarhá
hoz tartozhattak. A csontok egy része égett volt, több 
darab közülük fényes felületű. A megkutatott területen 
több helyen dokumentáltunk hamus, faszenes foltokat, 
kormos köveket. 

A sziklafal faragott repedésének felső része melló1 
került elő egy megmunkált, odagurult nagyméretű kő, 
mely valószínűleg egy kaptárfülke része lehetett. 

A Nagysziklafal feletti teraszon a „Csúcsos-szikla" 
mögötti rést ástuk ki a kaptárfülke alatt. Mindenütt 20-
100 cm mélységig porhanyós laza újkori beszóródás volt 
megfigyelhető, néhány éves/évtizedes emlékekkel. 

Valószínűsíthető, hogy a Nagyszikla alatti térségben 
a négy méter mély kutatóárokkal még nem sikerült elér
nünk a bányafeneket, illetve az anyasziklát. Az ásatás 
folytatásának szükségességét elsősorban a kézi erővel 
faragott kőfal további, eddig fel nem tárt részekre való 
húzódása és az előkerült leletek indokolják. 

Konzulens: Gömöri János. 
Munkatársak: a Troglonauta Barlangász Egyesület 

tagjai, Sima Gábor, Horváth Frigyes, Sczuka Attila, Grócz 
Zsolt és Szörényi Levente . 

REPISZKY TAMÁS 

3 18 .  Pócsmegyer, református templom 
( Pest megye) Kö 
2003. március 3-án a református templom falai mentén 
régi falak jelentkeztek a 2002 őszén, a templom felújítá
sakor ásott árkokban. Másnap Hamerli György mérnök 
úrral helyszíni szemlét tartottunk. 

A templom falai mentén kívül és belül, a falakkal 
párhuzamosan ásott, úgynevezett szárítóárkok közül a 
kívül levőket már betemették a helyszínelés időpontjá
ban, így azokat nem láttam, csak a belső térben lévőket. 

Megkaptam a jelenleg álló templom alaprajzát és a 
kiásott árkokat feltüntető rajzot, melyen az árkokban 
előkerült falszakaszok is szerepelnek. A belső árkokban 
jelentkező falszakaszok szélessége, falazási módja arra 
utal, hogy a falak két építési periódushoz tartoznak. Az 
előkerült rövid szakaszok miatt az alaprajzokat nem le
het rekonstruálni. Az eló"került falakat a mérnök úr fel
mérte és a templom alaprajzába berajzolta. A belső tér
ben - az ideiglenes világítás segítségével - fotókat ké
szítettünk a falakról. 

Mivel sem a templom belső terében, sem a külső 
részeken nem volt mód régészeti kutatóárkokat nyit
ni, így megelégedtünk az előkerült falak dokumentá
lásával. 

A második helyszínelésre - kérésemre - megtisztí
tották az előkerült falakat a dokumentáláshoz. Az ár
kokból a falakat datáló leletanyag nem került elő: több 
helyró1 emberi csontdarabok, néhány vasszög és edény
töredék és egy ép, 21x15x5 cm-es tégla látott napvilá
got. (Az egyik edénytöredék talán 12.  századi.) 

Az előkerült falak minden bizonnyal az MRT 7. k. ,  
22/13 lelónelyénél említett középkori templom marad
ványai lehetnek, melynek történetéró1, alaprajzáról saj
nos kevés adat áll rendelkezésünkre. 

3 1 9 . Pusztacsó határa 
(Vas megye) Ő, Ró, Á, Kö 

MARÓTI ÉVA 

Terepbejárással 2003 májusában átvizsgáltuk a tele
pülés egy részét. A bejárásra kijelölt területek közül a 
081/1 hrsz. alatti telek falu felé eső részén római kori 
és Árpád-kori kerámiát találtunk. A leletek elhelyez
kedése és sűrűsége alapján feltételezhető, hogy a lelő
hely DK-i irányban folytatódik. A másik, terep bejárás
ra kijelölt terület a vegetáció sűrűsége és jellege miatt 
j árhatatlan volt. 

A település Benkeháza-major elnevezésű részén a 
bejárásra kijelölt területek (hrsz.: 068, 07611, 076/2, 076/ 
3) közül nagyjából 2/3-a a vegetáció sűrűsége vagy jel
lege, illetve a törmelékes felszín miatt járhatatlan volt. 
A 076/1 hrsz. alatt futó telken pár darab, pontosabban 
meg nem határozható középkori kerámiát, és nagyobb 
mennyiségben őskori és római kori anyagot találtunk a 
frissen vetett szántón. 

320 .  Pusztahencse, Templomdomb 
(To lna megye) Kö 

lLON GÁBOR 

A Templomdombon már Wosinszky említi a középkori 
templom helyét, Wallner Ernő 1958-as cikke szerint ek
kor még juhakol és ház volt a helyén. A lelónelyről ta-
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valy találtak rengeteg csontvázat emésztő ásása közben. 
2003. április 18-án megtekintettem a helyszínt a Pozso
nyi u. 104. sz. alatt. A kb. 5x3 m alapterületlí, 2 m mély, 
felfelé szlíkülő falú emésztő a hátsó udvar É-i részén 
Ny-K irányban húzódó gazdasági épületek és a lakóház 
szögletében fekszik. A keményre taposott felszínen csak 
elvétve található apró embercsont és építési törmelék. 
Az udvar végében, a patakra lejtő domboldalon, a fris
sen szántott kertben nagy mennyiséglí középkori csere
pet és állatcsontot, köztük feltlínően sok mázas kerá
miát gylíjtöttem. A házat 1950-ben, a kiskonyhát pedig 
az 1980-as évek elején építették, s mindkét alkalommal 
kerültek elő embercsontok. A hátsó udvaron található 
kút ásásakor viszont nem találtak sírokat. A D  felé szom
szédos ház (Pozsonyi u. 106.) az 1960-as évek elején 
épült, itt is találtak sírokat. 

32 1 . Püspökhatvan határa 
( Pest megye) Pa, Kö 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Takács-hegy: 2003. március 30-31-én végeztünk terep
bejárást a lelónelyen. A 2002 decemberében felszán
tott hosszú földhát északi oldalán, az erdő mentén 
mintegy 25 m széles sávban, világosbarna talajban ta
láltunk leleteket, leginkább a tábla déli szélén álló vad
lestó1 50-50 méterre eső területen. A domb déli lejtő
jén, a humuszos talajban csak egy-két szilánk került elő. 
A több ezer darabból álló leletanyagban rendkívül sok 
eszköz (magas vakarók, aurignaci retusú pengék, árvé
só'k, fúrók tompított pengék, Gravette-hegyek és egy vál
las hegy), penge és magkő található, melyek alapján a 
lelőhely a korai gravetti jelleglí leletanyagok közé sorol
ható. A felszínen heverő nagy mennyiséglí kőeszköz 
miatt a kultúrréteg valószínlíleg elpusztult, maradvá
nyai esetleg a dombhát déli oldalán lennének feltárha
tóak. 

Az őskó'kori leletkoncentrációtól keletre egy kisebb 
kiemelkedésen egyetlen középkori vas lándzsahegy ke
rült elő. 

Viszoki-hegy: 2003. március 31-én a száraz, igen ke
mény mélyszántás rögeiben mecseki és dunántúli 
radiolaritból, illetve obszidiánból készült szilánkokat 
gylíjtöttünk az erdő sarkán álló vadles és a földút mel
letti bokorsor közti lejtős területen. A szilánkanyag kö
zelebbró1 nem keltezhető, a dehidratált obszidiánszilánk 
alapján kora valószínlíleg felső paleolitikus. 

MARKÓ ANDRÁS 

3 2 2 .  Rákóczifa lva, Kengyelpart 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, Sza , Ge, A 
A MOL „Kengyel-Észak gázmező termelésbe állítása" 
projekt-címmel 16 km-es gázcsövet fektetett le Kengyel 
és Martfü között - át.szelve Kengyel, Szolnok, Rákóczi
falva, Rákócziújfalu és Martfü határát. A terepbejárás 
során a gázcső nyomvonalában 11 lelónelyet találtunk. 

A feltárásokat 2003 augusztusában és szeptemberében 
végeztük. 

6. sz. lelónely: A gázcső egy rendkívül intenzív le
lőhelyen futott keresztül, de annak csupán a legkele
tibb, a természetes parttól távol eső szakaszán. Ezért a 
megkutatott több, mint 1000 m2-en két csoportban 
mindössze 77 objektum került elő. A kutatóárok É-i 
végében 3 késő avar kori objektum volt: egy földbe mé
lyített, négyszögletes épület, egy kisebb gödör és egy 
árokrészlet. 

A kutatóárok déli végében késő szarmata-hun kori 
teleprészlet került elő, annak 74 objektuma. Az objek
tumok döntő többsége (52) gödör volt, ebbó1 27 igen 
mély, szabályos méhkas alakú. A további tárolóvermek 
között rendkívül mély, óriási gödrök is sorakoztak - ezek 
valószínlíleg kutak voltak, de a halastó közelsége miatt 
2 méteres mélységnél lejjebb sehol sem tudtunk bonta
ni a talajvíz miatt. 

Az objektumok között egy négyszögletes, földbe mé
lyített, centrális tartóoszlopos szarmata ház, egy hat osz
lop hellyel jelzett szarmata épület, valamint egy szabad
téri kemence, több árokrészlet és több, építményként 
nem értékelhető oszlophely is volt. 

A jellegzetes szarmata leletanyaggal bíró gödrök kö
zött 4 olyan gödör is volt, melyek leletanyaga túlmutat 
e korszakon, ezekben germán típusú fazekak töredékei, 
besimított díszlí úgynevezett hun korsó töredékei, apró 
vastárgyak és egy kétsoros csontféslí töredéke került elő. 
Ezeket a gödröket korai népvándorlás kori germán, ge
pida objektumoknak tartjuk. 

A 4-5. századra keltezhető szarmata objektumok
ban szürke korongolt és kézzel formált durva kerámia 
volt. Feltlínően kevés a terra sigillata utánzatok száma, 
azok is csak apró töredékek formájában kerültek elő. 
(Valódi terra sigillata nem is volt.) 

A lelónely délen összefügg a 9. sz. leló11ellyel. Je
lenleg a település két részlete között egy kb. 6 m széles 
vízelvezető árok fut, melyet a halastó létesítése során 
ástak ki. 

9. sz. lelónely: A lelónely a 6. sz. lelónelyen megta
lált késő szarmata-korai népvándorlás kori település
részletnek a délkeleti széle. A 100 méter hosszan (vagyis 
600 m2-en) lehumuszolt cső-nyomvonalnak csak az észa
ki (6. lelőhely felé eső) 60 méteres szakaszában voltak 
régészeti jelenségek, itt 21 objektum került elő. 

Az objektumok közül 12 gödör, ezek mindegyike 
mély, leginkább méhkas alakú, késő szarmata objektum 
volt. Hasonlóan szarmata kori egy keskeny, kisméretlí, 
centrális tartóoszlopú, földbe mélyített épület. 

A lelőhely északi végében rá bontottunk egy óriási, 
feltlínően mély, lépcsőzetes falú objektumra, melynek 
a legalján, a gödör oldalfalába bevájva, tapasztott ke
mencét alakítottak ki . A leletanyag tanúsága szerint ezt 
a fütőgödör-kemence együttest a korai népvándorlás 
kori gepidák készítették. 

A leló11ely déli végében, egy szarmata gödörre ráás
va került elő egy avar kori női sír. A K-Ny tájolású, 
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négyszögletes, mély sírgödörben - a fanyomok alap
ján - (deszka)koporsóba helyezett váz feküdt. Kevés 
mellékletét két vascsat, néhány gyöngyszem és egy or
sógomb képezte. A váz lábánál kiskérődző- és madár
csontok voltak. A bontás során megfigyeltük, hogy a 
koporsóra ló végtagokat (koponya nélküli lóbőrt?) fek
tettek. 

Szintén a lelónely déli végén a humuszban újkőko
ri, AVK korú cserepek sűrűsödtek, de a vastag humusz 
miatt a sárga altalajba csak egy bizonytalan, szabályta
lan, sekély gödör mélyült. 

Munkatársak: Cseh János, Kertész Róbert, Tárnoki 
Judit régész, Jordán Viktória régészhallgató. 

323 .  Rákóczi falva, Szabadság tér 1 .  
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) B 

CSÁNYI MARIETTA 

A falu központjában lévő általános iskola udvarán sport
pálya építése közben 2003. május 16-án bronzkori ur
nasírra bukkantak. A munkát felfüggesztették, amíg a 
helyszínre nem értünk. Örömmel állapítottuk meg, hogy 
az urnasír csaknem érintetlen. Éppen csak a sír tetejét, 
azaz az urna peremét bolygatták meg a földmunka so
rán. Kerek gödörben függó1eges helyzetben lévő urna, 
mellette kis bögre töredékekben. Az urnát fedő tál da
rabjai az urna aljában a hamvak között kerültek elő. A 
sír a díszítetlen urna, a tál és a bögre stílusjegyei alap
ján a késő bronzkori halomsíros kultúra idejére keltez
hető. 

A leletmentésen segítségemre volt Hegedűs Gab
riella gyűjteménykezelő. 

CSÁNYI MARIETTA 

32Li .  Rákócziújfa lu ,  Felsővarsány 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, B,  Sza, A, Ge 
A MOL „Kengyel-Észak gázmező termelésbe állítása" 
projekt-címmel 16 km-es gázcsövet fektetett le Ken
gyel és Martfű között - átszelve Kengyel, Szolnok, Rá
kóczifalva, Rákócziújfalu és Martfű határát. A terep
bejárás során a gázcső nyomvonalában 11 lelőhelyet 
találtunk. 

A gázmező 12.  sz. lelőhelyén a gázcső egyenes vo
nalban halad tovább délkelet felé, eltávolodva a halas
tótól, egyben a Cseber-ér eredeti magaspartjától. A te
repbejárás során ezen a területen cserepeket nem ta
láltunk, azonban az árok kiásása után, annak metszet
falát végignézve több beásásra lettünk figyelmesek. A 
foltokra rá bontottunk és összesen 8, egymástól jelen
tős távolságra lévő objektumot találtunk. Az árok ket
tévágott egy gödröt, mely a tiszai kultúrába tartozott. 
A gödörbe beleásva valamint annak szélén, egy 8x8 
m-es szelvényben összesen 3 korai népvándorlás kori 
gepida sírt, illetve temetőrészletet találtunk. Az egyik 
sírt kismértékben megbolygatta az árok, a másik kettő 
pedig vagy rablott volt vagy állatjáratok által volt fel-

dúlva. A két épebb sír Ny-K tájolású felnőtt (férfi) sír
ja volt, kevés melléklettel, köztük vascsat, vaskés. Az 
egyik váz koponyája valószínűleg torzított volt. A har
madik, kisméretű sírgödörben a csontoknak csak na
gyon elporlott maradványait találtuk, valószínűleg 
gyermek vagy csecsemő sírja volt. Ebben csontfésű ap
ró töredékei, vaskés és egy besimított díszű, ép füles 
edény került elő. 

A temetőrészlettó1 mintegy 20 méterrel DK felé egy 
avar harcos sírjának részlete esett az árok vonalába. A 
K-Ny tájolású sírban összesen 26 melléklet volt, a vere
tes öv veretei és csatja mellett csont tarsolyfüggesztő, 
több vaskés, vasár volt az eltemetett halott derekánál. 
Fejénél ezüst halántékkarika feküdt, bal oldala mellé 
pedig egy kb. 120 cm hosszú vaskardot helyeztek. Lábá
nál füles kengyel volt, egyetlen darab, de ebben nem 
lehetünk biztosak, mert az árokásó a sírgödör lábrész 
feló1i végét bolygatta meg. (A kiásott földet átszitáltuk, 
de további kengyelre utaló nyomot abban sem talál
tunk.) A sírban több, meghatározhatatlan, rozsdás vas
tárgy is volt. A sírt rablás nem bolygatta. 

Az árok falában egy sekély kora bronzkori (Makó
kultúra) gödör, valamint egy földbe mélyített, hosszú 
és keskeny szarmata épület nyomai mutatkoztak még. 

A vezeték árkának (a csatornától számolt) 540. mé
terénél az árokásó megsemmisített egy kora bronzkori, 
a Makó kultúrába sorolható urnás-hamvasztásos sírt. 
Több edény összetört darabjait (nagyméretű urna, fe
dőtál, kisebb bögrék) valamint emberi hamvakat szed
tünk össze a kidobott földbó1, az árokban a sír foltja azon
ban sehol sem látszott, az 1 méter széles árok azt min
denestó1 elpusztította. 

Munkatársak: Cseh János, Kertész Róbert, Tárnoki 
Judit régészek, Jordán Viktória régészhallgató. 

CSÁNYI MARIETTA 

3 2 5 .  Rákócziújfa lu ,  Kengyel-dűlő 1 .  
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U,  LT, Ge, Sza , Á 
A MOL „Kengyel-Észak gázmező termelésbe állítása" 
projekt-címmel 16 km-es gázcsövet fektetett le Kengyel 
és Martfű között - átszelve Kengyel, Szolnok, Rákóczi
falva, Rákócziújfalu és Martfű határát. A terepbejárás 
során a gázcső nyomvonalában 11 lelónelyet találtunk. 

A gázmező 7. sz. lelónelyén, a halastó déli végénél a 
magaspart eltávolodik a gázcső nyomvonalától, ennek 
a lelőhelynek is az igazán intenzív része kívül esett a 
feltárt területen. 200 m hosszan - a rá bontásokkal együtt 
- összesen 1138 m2-t kutattunk át, mindössze 32 objek
tumot tártunk fel. A nyomvonal teljes hosszában elszór
tan újkőkori, AVK gödröket bontottunk ki. Foltjuk nem 
rajzolódott ki a fekete altalajban, csak paticsszemcsék 
és edénytöredékek utaltak a beásásra. Ezekre a „lelet
csoportosulásokra" rábontva összesen 11 bizonytalan 
körvonalú, sekély, szabálytalan alakú, de gazdag-és vál
tozatos leletanyagot tartalmazó gödröt találtunk. A 
humuszolt terület közepe felé egy hosszúkás, mélyen 
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földbe ásott, de sem cölöplyukat sem tűzhelyet nem tar
talmazó kelta épület került elő. Az ásatás legszebb ob
jektuma két földbe mélyített, majdnem négyzetes ala
kú, cölöpszerkezetes gepida ház volt. A nyomvonal déli 
felében a késő szarmata, gödrökbó1 és árkokból álló te
lepjelenségek sűrűsödtek. Az egyik AVK korú gödörbe 
egy szabályos, kerek, Árpád-kori gödör volt beásva. 

Munkatársak: Cseh János, Kertész Róbert, Tárnoki 
Judit régész, Jordán Viktória régészhallgató. 

CSÁNYI MARIETTA 

3 26 .  Regéc, vár 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö, Kú 
2003-ban döntően a keleti várfal északi és középső sza
kaszának környezetében dolgoztunk. Az északi szaka
szon, az úgynevezett „Felsővár" területén végre sikerült 
pontosan meghatározni a 15 .  sz. végén emelt, a 17. sz. 
közepén teljesen kidó1t harmadik periódusú keleti vár
fal külső síkját. A fal alig emelkedik a sziklafelszín fölé, 
a Felsővár déli végénél pedig egy hosszabb szakaszon 
teljesen hiányzik. A középső vár északi részénél a fal
mag ugyan megvan, a külső sík azonban - egy rövid 
szakasz kivételével - hiányzik. 

A középső vár északkeleti helyiségeiben a baleset
veszély miatt egyelőre nem dolgozhattunk, ezért az 
északkeleti helyiségektől délre eső, jobb állapotú terek 
feltárását végeztük el részben. Kiderült, hogy az észak
keleti helyiségeket magába foglaló háromszintes épü
letrész valószínűleg a középső vár legkorábbi épületei 
közé tartozik, hiszen a tó1e délre eső helyiségek falai 
utólag épültek hozzá. Mindamellett ez az épületrész sem 
lehet idősebb a 16. sz. első felénél, mert falaiban má
sodlagos felhasználású kőfaragványok vannak. A tó1e 
délre eső épületrész egyemeletes, háromosztatú egység. 
A három földszinti helyiség (középen egy pitvar, két ol
dalán egy-egy sáfárház) közül kettőt teljes egészében, 
egyet félig tisztítottunk meg az omladéktól. A kutatás
nak külön jelentőséget adott az a tény, hogy az északi 
sáfárház feletti helyiségben sejtettük a regéci vár „Bo
kályos házát". A feltételezést a feltárás eredményei iga
zolták: az omladékból igen nagy mennyiségű bokálytö
redék került elő. A bokályok mellett más leletanyag alig 
volt a vizsgált területen, azonban ezek közül kiemelen
dők a nagyobb tömegben előkerült gömb alakú, vastag 
üvegbó1 készült „tüzes labdák''. 

A pitvarból nyíló tagozat nélküli kőkeretes ajtókból 
csak csekély maradványok kerültek napvilágra, a kőke
retek jó részét a jelek szerint korábban kifeszegették. 
Az északi sáfár ház északkeleti sarkából kicsiny, egy sár
ba rakott fallal utólag leválasztott terecskét - bizonyára 
árnyékszéket - tártunk fel, egyelőre csak részben. 

Kisebb kutatást végeztünk az északnyugati falszo
rosban, ahol egy beszakadt boltozatú kisebb pincetér 
kezd kirajzolódni,-de-egyelőre sem pontos kiterjedése, 
sem mélysége nem ismert. 

SIMON ZOLTÁN 

3 2 7. Répcelak, Kecske-kút 
(Vas megye) Kö 
A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

Középkori településre utaló nyomokat (22. sz. lelő
hely) regisztráltunk a területen. 

328 .  Röjtökmuzsaj, Zsebe-domb 
(Győr-Moson-Sopron megye ) U, B 

lLON GÁBOR 

A 2003. június 30. és július 10. között végzett megelőző 
feltáráson a Röjtökmuzsaj és Ebergőc között épülő 
szennyvíztisztító-telep területén, a létesítendő objektu
mok helyén megvizsgáltuk a területet, ahol már a fel
színen is kerültek elő őskori cserepek. A megelőző fel
tárással 3500 m2 területet vizsgáltunk meg, ebből 2288 
m2-en végeztünk feltárást, aminek során 11 objektumot 
(árok, gödrök) és 4 sírt tártunk fel. 

Az I .  szelvényben három késő bronzkori (Hallstatt 
A) urnasírt tártunk fel. Az 1. sír gödrében az urnán kí
vül több edény töredékeit is megtaláltuk, részben 
összeállíthatók, kiegészíthetők. A 2.  sírban csak egy ur
na volt, a 3. sírnak csak nyomait találtuk meg, néhány 
urnatöredék és kalcinált csontok jelezték helyét. Egy ko
rábbi objektumba ásták bele. Az I .  szelvényben 4 objek
tumot tártunk fel - kettőt csak részben -, ezek a dunán
túli vonaldíszes kerámia kultúrájához sorolhatók. Vé
konyfalú, bekarcolt geometrikus mintájú szürke edény
töredékek és durva, téglaszínű és sötétszürke tárolóedé
nyek töredékei egyaránt kerültek elő. 

A II. szelvényben ugyanehhez a kultúrához tartozó 
további objektumokat találtunk és még egy urnasírt. Azt 
tapasztaltuk, hogy bár a felszínen szinte mindenhol mu
tatkoznak kerámiatöredékek és paticsdarabok, csak a na
gyon fekete, alaktalan foltok alatt remélhető objektum, 
ott sem mindig. A leletben gazdag réteg alatt vékony 
kavicsréteg húzódik, az objektumokat ebbe ásták bele, 
tehát a kavics jól kirajzolja azokat. 

A 3. létesítmény helyén (III. szelvény) - bár a tar
lón még mutatkoztak leletek - nem volt régészeti ob
jektum; negatív eredménnyel járt az Ikva irányában 
húzott vízlevezető-árok vizsgálata is. Itt, a domb alján 
jóval vastagabb a humuszréteg, mint a domb tetején, 
ahol helyenként alig 20 cm. A terepbejárás során itt ta
lált leletek csak lemosódhattak a dombról. 

A leletek a Soproni Múzeumba kerültek. 
GABRIELI GABRIELLA 

329 .  Röjtökmuzsaj határa 
(Györ-Moson-Sopron  megye) Ő, R, LT, Ró, H ,  Á, Kk 
2003. november 28-29-én terepbejárást végeztünk a 
község rendezési tervéhez kapcsolódó régészeti örök
ségvédelmi hatástanulmány eló"készítése során. 

277 
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A terepbejárás célja a település területén található 
régészeti jelenségek, leló11elyek azonosítása, illetve ál
lapotvizsgálat volt. A vizsgálat során először a terület 
domborzati, vízrajzi viszonyait vizsgáltuk meg, ezt álla
potfelmérés követte. Az erre alkalmas területen (szán
tás, vetés, tarló) extenzív terepbejárást végeztünk. 

Összesen 8 helyszínen azonosítottunk leló11elyeket 
a kutatás során, ezek jellege: ősk01i (közelebbró1 nem meg
határozható korú) telep, rézkori (badeni) telep, vaskori 
(kelta) telep és erődítés, római telep és villa, honfogla
lás kori temető, Árpád-kori telep, középkori templom 
és temető, késő középkori falu. 

A vizsgálat során kiderült, hogy a leló11elyek döntő 
többsége az Ikva melletti dombokon helyezkedik el, egy 
lelőhelyet pedig a Szél-dombon találtunk. A kutatás so
rán nagy valószínűséggel azonosítani tudtuk a közép
kori Röjtök és Muzsaj falut is. 

A terepbejáráson részt vettek Marton Tibor és Stib
rányi Máté régészek, Szabó Zoltán, Kiss Csaba régész
technikusok. 

GÁBOR ÜLIVÉR 

3 30 . Rum 
(Vas megye) Ő, Ró 
2003. október 29-én jártuk be a településrendezési terv
ben fejlesztési területként feltüntetett földeket. A köz
ségben az alábbi területeken találtunk régészeti lelónely
re utaló nyomokat: római kori leló11elyet a 0105/3, 0105/ 
5-7 helyrajzi számú, őskori és római kori leló11elyet a 
0105/5-6 helyrajzi számú, és a római kori távolsági út 
(Savaria-Sopianae) maradványait a 355, 0105/3-7 hely
rajzi számú területeken. 

A község közigazgatási területén korábbi adatok 
alapján csak a római kori temető volt ismert (hrsz.: 355).  

Munkatársak: Kiss Krisztina adattáros, Derdák Fe
renc geodéta és Kiss Péter régész. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

3 3 1 . Sajókaza , református templom 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 
A templom É-i és Ny-i oldalán körülbelül 1 m magas 
tereplépcső található a templomfaltól 2-4 m-re. Felté
telezhető volt, hogy ez a felszín mesterséges beavatko
zás eredménye, s e terepadottság a vízelvezetés szem
pontjából kedvezőtlen az épületre nézve. A 2003. má
jus 26. és június 5. között végzett régészeti ásatás elsőd
leges célja az volt, hogy a templom környezetében, el- · 

sősorban az É-i oldalon megállapítsa a korábbi felszín
viszonyokat. Feladat volt továbbá a korábbi kutatás so
rán előkerült, elpusztult ossarium és sekrestye kiterjedé
sének pontos meghatározása, valamint a templom É-i fa
lában látható gerendafészkek alapján feltételezhető egy
kori oldalépítmény esetleges nyomainak feltárása. 

A templom Ny-i oldalán, a torony mellett egy, az É-i 
oldalon három kutatóárkot és egy szelvényt jelöltünk 

ki. A szentélytó1 K-re egy, a templom D-i oldalán két 
kutatóárkot nyitottunk. 

Megállapítottuk, hogy az említett tereplépcső felső 
30-40 cm-e újkori, helyenként 20. századi feltöltés. Ez 
alatt csak a Ny-i oldalon és a sekrestyefal mellett sike
rült egyértelmű középkori felszínt megfigyelni, a terep
lépcső alsó zónájában olyan, újkori leletanyagot tartal
mazó, homogén talajt figyeltünk meg, mely valószín(í
leg egy egykori egyenletes lejtó'bó1 részben természetes 
úton, részben valószínűleg a kertművelés által az újkor
ban halmozódott fel, s formálódott helyenként terep
lépcsővé. 

A középkori sírok körülbelül azonos szinten jelent
keztek a tereplépcső alatt is, ami szintén arra utal, hogy 
azok korában a mainál egyenletesebb volt a felszín. A 
templomtorony Ny-i oldalán öt, a templom É-i oldalán 
három temetkezést tártunk fel. 

A templomtól K-re és D-re a késő középkori szint 
felett körülbelül 20 cm vastag feltöltést találtunk, itt 
azonban jelentős tereprendezésre nincs szükség. 

Az elpusztult oldalépítmények kutatása során ku
tatóárokkal megtaláltuk a sekrestye ÉNy-i sarkát és 
az ossarium É-i falát, így a korábbi ásatási eredmé
nyekkel együtt ismert az épületrészek pontos kiterje
dése. 

A gerendafészkekkel szemben nyitott kutatóárok
ban és szelvényben a sírok szintjéig nem találtunk az 
egykori oldalépítményre utaló nyomot. 

A torony felújításához kapcsolódóan falkutatást vé
geztünk. A templom három első emeleti ablakát 1975-
ben, a műemléki helyreállítás során falazták be.  Mivel 
megállapítható volt, hogy az ablakok a román kori fal
szövetben eredetiek, mindhárom ablakot kibontottuk. 
Az ablakok béllete lépcsős, a késő középkorban vagy az 
újkorban az ablakokat úgy bővítették, hogy a belső lép
csőt lefaragták. 

SIMON ZOLTÁN - RÁCZ MIKLÓS 

3 3 2 .  Sajóvelezd, Hosszú-földek 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 
2003. április 17-én a Herman Ottó Múzeum részéró1 Haj
dú István helyszíni szemlét végzett Sajóvelezd határá
ban, a településről Ny felé, az Ilona-dűló'be vezető ter
vezett gázvezeték nyomvonalán. 

Ennek alkalmával a Hosszú-földek határrészben a 
Ny felé futó közúttal párhuzamosan, attól 7 m-re D-re 
húzódó megnyitott vezetékárokban 290 m hosszúság
ban települési jelenségeket fedezett fel. 

A közúttól D-re leágazó földúttól K-i és Ny-i irány
ban egyaránt mintegy 80-100 cm vastagságú sárgás, 
agyagos réteg alatt, az árok aljáig terjedő 50-70 cm vas
tag fekete földben elszórtan patics- és kerámiatöredé
kek kerültek elő. A földúttól Ny-ra 20 m-re 130 cm mély
ségben, 48 m-re pedig 110 cm mélységben paticsos om
ladékréteget (tűzhely, vagy gödörbetöltés, esetleg ház
maradvány) figyelt meg. 
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A viszonylag nagy mennyiségű kerámiatöredék a 
késő bronzkorból származik (pilinyi kultúra vagy Kyja
tice-kultúra ) .  A kerámia mellett kevés állatcsont, a 
paticsrétegek környékéró1 pedig több kődarab került elő. 

3 3 3 .  Salgótarján ,  Pécskő-puszta 
( Nógrád megye) R?, B? 

CSENGERI PIROSKA 

A létesítendő 120 kV erősáramú föld- és optikai kábel
fektetést megelőzően helyszíni bejáráson kijelöltük a 
megelőző feltárás által érintett nyomvonalszakaszokat. 
Ezt követően régészeti kutatást kezdtünk a Pécskő-szikla 
alatt elnyúló, Pécskő-puszta határában emelkedő dom
bon. A tényleges földmunkák és a vezeték előírt meg
közelíthetőségi, biztonsági zónájában egy kb. 700 m2 
felületet kutattunk meg. Ezen a területen, a domb tete
jén egy őskori település nyomaira bukkantunk. Az elő
került 38 régészeti jelenség között kiemelendő egy fel
tehetően a rézkor vagy a kora bronzkor fázisába soro
landó cölöpszerkezetes hosszúház, amely eddig teljesen 
egyedülálló Nógrád megyében. A leletek között az ős
kori kerámiaanyagon túl több kőeszköz (pattintott ob
szidiánpenge, csiszolt kó'balta stb.) is előkerült. A most 
ismertté vált információkat a késó'bbi természettudo
mányos vizsgálatok (talajvizsgálat, archaeobotanikai és 
archaeozoologiai elemzések, C14-es korhatározás stb.) 
eredményei fogják kiegészíteni. 

3 3.Li .  Salgótarján ,  Salgóvár 
( Nógrád megye) Kö 

TANKÓ KÁROLY 

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából 2003 
szeptemberében folytatódott a salgói Alsóvár ásatása. 
A kutatás elsődleges feladata a külső várfal úgyneve
zett északi torony és a nagy ciszterna közötti szakaszá
nak konzerváláshoz-felfalazáshoz szükséges teljes feltá
rása volt. Ehhez kapcsolódóan azonban megtörtént az 
északi torony déli előterének - az úgynevezett 5. tér
nek - kiterjedt rétegvizsgálata, az ehhez kelet feló1 kap
csolódó nagyobb, mélyebb szintű úgynevezett 6. fala
zott tér keleti oldala előtti terület - a XIV. szelvény -
jelentős részének feltárása, s végül a ciszterna előtti me
redeken emelkedő hegyoldal - a XV. szelvény - teljes 
kutatása is. 

E vizsgálatok jelentős építészettörténeti megálla pí
tásokat eredményeztek. Kiderült, hogy az így már teljes 
hosszában ismert, meglepően vékony s minden valószí
nűség szerint korántsem a legnagyobb gondossággal -
talán az idő szorításában - épített külső várfal lehetett 
az első védelmi építmény a Felsővár alatti hegyoldal
ban. Ennél korábbi építkezésekre utaló nyomok nem 
kerültek elő. E várfal nem csupán az úgynevezett észa
ki toronnyal, hanem az úgynevezett 6. térrel is egy idő
ben épült, falaik nem csupán kötésben vannak egymás
sal, hanem az utóbbi tér keleti fala vonalában található 

a végig íves fal (a D-i várkaput nem számítva) egyetlen 
szögben való törése. A belsejét tekintve még feltáratlan 
úgynevezett 6. tér, mint az Alsóvár legkorábbi lehetsé
ges lakóépítménye kissé a terepszintbe lett bemélyítve, 
ugyanakkor tó1e keletre jóval magasabb volt az építése
kor kialakított terepszint. Egyelőre nem tudtuk még tisz
tázni az itt, a 6. tér keleti fala és a várfal alkotta hegyes
szögű sarokba beépített vékony falú kis építmény korát 
és funkcióját, de tény, hogy ha egyáltalában megépült, 
viszonylag korán el is bontották. 

Az úgynevezett északi torony előtti tér rétegvizsgá
latai itt egy dél felé nyitott udvarszakaszt valószínűsí
tettek. Magáról a toronyról megállapíthattuk, hogy ere
detileg nyitott volt. Mai déli fala két korszakban épült 
meg, közülük az utolsó igen hevenyészett jellege eset
leg már arra utal, hogy megépítésére a torony kidó1ése, 
pusztulása után kerülhetett sor. Miközben igazolni tud
tuk, hogy az „5. tér" elnevezéssel illetett udvarszakasz 
és a torony járószintje lényegében mindig azonos lehe
tett - DDNy felé enyhén emelkedett - még nem tud
juk, hogy elfalazásának korábbi, keleti szakasza és a (vár
falhoz képest) ugyancsak késó'bb emelt, az előző évben 
kutatott úgynevezett Ny-i épületszárny korban hogyan 
viszonyul egymáshoz. Az Alsóvárban ugyanis számos 
átépítésre is sor kerülhetett, mint ez legjobban az utób
bi épület - még egyébként alaposabban vizsgálandó -
keleti fala esetében volt igazolható. 

Tekintettel arra, hogy az eddigi feltárások a külső 
várfal korát 1526 utánra valószínűsítik, ezek az épít
kezések viszonylag rövid időintervallumban történhet
tek, hacsak nem kötjük a javítások egy részét már az 
1554 utáni időszakhoz s a vár oszmán uraihoz. Kérdé
ses ugyanakkor, hogy az úgynevezett „5. tér" környé
kén megfogható j avítások mennyire kapcsolhatók csu
pán statikai problémák kiküszöböléséhez. Az azonban 
igen valószínű, hogy az úgynevezett 6. tér keleti olda
lán, a XIV. szelvényben feltárt habarcsos objektumok 
egy ilyen, viszonylag kései építkezéssel hozhatók kap
csolatba. 

Míg az említett Ny-i épületszárny és az úgynevezett 
6. tér további kutatásokat igényel, ma már egyértelműen 
állítható, hogy a 16. századi felszín az utóbbi keleti falá
tól egyenletesen emelkedett az úgynevezett nagy cisz
terna irányában. Ez a várfal felépítését követő feltöltés
sel jött létre, s markáns járószintet sohasem mutatott. Két
ségtelen azonban, hogy erre a felszínre zuhanhatott rá 
1593-ban a Felsővár, elsősorban a nagy torony dél feló1 
szétlőtt felső, részben fa-agyagszerkezetű része, melynek 
átégett maradványait ebben az évben szinte már telje
sen feltártuk. A dél feló1 lezuhanó épületszerkezetek sú
lyát mi sem jellemzi jobban, minthogy azok több helyen 
szinte az alapozásig kidöntötték illetve kifordították ma
gát a külső várfalat. A leletanyag, elsősorban a kályha
csempék elhelyezkedése arra utal, hogy a lezuhanó épü
letrészek föként a ciszternától több méterre nyugatra és 
az úgynevezett 6. tér keleti falától néhány méterrel ke
letre elhelyezkedő területet érintették. 
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Ugyanakkor az a tény, hogy a nagy ciszterna belső 
(tégla)falazatát valamikor az újkorban szinte teljesen ki
termelték, a lezuhanó várrészek hipotetikus értékelé
sét szinte lehetetlenné teszi. Szinte biztos ugyanis, hogy 
a Felsővár tornya részben e ciszternára illetve a felette 
feltételezhető építményre zuhant rá. De ezt a törmelé
ket az eló'bbi munka során bizonyára kihányták a hegy
oldalba - ahová egyébként bizonyára a Felsővár jelen
tősebb része is került - feladatot adván a következő év
századok (hegyoldal) kutatóinak. Erre utal az a jelentős 
leletanyag is, mely a várfal külső oldala omlásrétegeibó1 
került eddig elő. 

A feltárás jelentős eredménye a nagy ciszterna íves 
külső falsíkjához nyugat feló1 hozzáépült, észak feló1 le
pusztult síkú falazatok előkerülése. Az eddigi felméré
sek alapján ezek lényegében megfelelnek a tovább nyu
gat felé a hegyoldalban korábban talált falcsonkoknak. 
Így valószínű, hogy itt egy olyan „támfal" húzódott egy
kor, mely elsősorban a Felsővárba vezető faszerkezetű 
feljáró (k) hordozását szolgálta. Pontos meghatározása, 
s így annak tisztázása, hogy a most előkerült magasabb 
falcsonk nyugati záródása esetleg nem egy átjáró kává
j ának emlékét őrzi, további kutatásokat igényel. Ahogy 
ma még az sem dönthető el, hogy az a tény, miszerint 
úgy ez a „támfal", mint maga az egész külső várfal hoz
záépült a korábban megépített íves ciszternafalhoz, mi
lyen kronológiai következtetések levonását teszi szük
ségessé. 

3 3 5 .  Salköveskút határa 
(Vas  megye) Ő, Ró, N? ,  Á, Kk 

FELD ISTVÁN 

2003. március 18-án régészeti terepbejárást végeztünk 
a település határában. A kijelölt területek egyikét, amely 
a falu DNy-i határában, a Salköveskutat Söptével össze
kötő, Szombathelyre vezető műút bal (ÉNy-i) oldalán, 
a vízműtó1 DNy-ra van (hrsz.: 0127 /3-5), növényzettel 
teljesen fedve találtuk, ezért bejárása nem történt meg. 

Béke tsz: A falu É-i határának K-i részén, egy 220 m 
tszf. magaslaton a tsz-épülettó1 K-re (hrsz. :  043) alig üle
pedett mélyszántásban szórványosan, de folyamatosan 
j elentkező ős- és középkori leletanyagot találtunk. 

Nyugati mező: A falu déli határrészében, a Vassu
rány határában futó vasúti sínektó1 Ny-ra eső táblán 
(hrsz. :  0121/11) ritkás gabonával fedett ülepedett szán
tásban szórványos, de koncentrált kisméretű őskori le
lónelyre bukkantunk. 

A falu déli határrészében, a Salköveskút-Söpte mű
út keleti oldalán fekvő temetőtó1 K-re és D-re fekvő, rit
kás gabonával fedett területen (hrsz. :  0121/7-11) üle
pedett szántásban folyamatosan késő középkori és szór
ványos római kori (?) jelenlétet dokumentáltunk. A le
lónely déli irányban az általunk már nem járt területen 
is folytatódik. 

Nyugati rétszer: A falu déli határrészében, a Salkö
veskút-Vassurány műút Ny-i részén, a Surány-patak 

magaspartján, szántott, közepesen ülepedett, 0118/3-4 
helyrajzi számú területen két leló11elyet regisztráltunk. 
A már ismert római villától délre közepesen intenzív 
őskori, római és késő középkori leletanyagot gyűjtöttünk 
(1 .  sz. lh.) .  A leló11ely a magaspart Ny-i részén, az álta
lunk már nem járt területen is folytatódik. Kapcsolata a 
római villával biztos, a Rétszer délebbi területén lévő 2. 
sz. leló11ellyel lehetséges, azonban a két lelónely közötti 
30-40 m határozott hiátus és az őskori anyag különbö
zősége miatt a lelónelyet külön vettük nyilvántartásba. 

A közepesen ülepedett területen (2. sz. lelónely) fo
lyamatosan őskori, népvándorlás vagy kora Árpád-kori, 
illetve késő középkori leletanyagra bukkantunk. A lelő
hely a magaspart Ny-i részén, az általunk már nem járt 
területen is folytatódik. 

Vépi úti dűlő: A falu ÉK-i határában (hrsz.: 066/2-
3) egy 217,5 m tszf-i magaslaton, boronált, alig ülepe
dett mélyszántásban, változó látási viszonyok között 
szórványos késő Árpád-kori és késő középkori kerámia
anyagot gy(íjtöttünk. A lelónely kiterjedése a rossz látá
si viszonyok miatt pontosan nem állapítható meg. 

A falu ÉK-i határrészében, egy 217 m tszf-i magas
laton frissen boronált táblán (hrsz.: 066/1) rossz látási 
viszonyok között kevés, szórványosan jelentkező késő 
középkori anyagot gyűjtöttünk. 

Egy 220 m tszf-i magaslat K-i részén, gabonával rész
legesen fedett területen (hrsz. :  061/8) szórványos, de 
folyamatos Árpád-kori és késő középkori településnyo
mokat dokumentáltunk. Valószínűsíthető a kapcsolat az 
ugyanezen magaslat Ny-i részén található lelónellyel, 
azonban az őskori leletek hiánya és a terület részleges 
fedettségébó1 adódó bizonytalanság miatt indokoltnak 
találtam a külön lelónelyként való nyilvántartást. 

A falu ÉNy-i határában egy 220 m tszf-i magaslat 
Ny-i részén, ülepedett mélyszántásban (hrsz.: 063/9-
11, 063/13-18) szórványos, de folyamatos ős- és késő 
középkori településnyomokat (fazekak, kályhacsempe
töredék) dokumentáltunk. 

A gyűjtött leletanyag Gy 2003.1 . 1-2003. 1 . 10. jelzet
tel került a gyarapodási naplóba. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Vámos Gábor 
régésztechnikusok. 

3 36 .  Sarkad, belterület 
( Békés megye) 0 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

2003 áprilisa és decembere között végeztünk régészeti 
felügyeletet Sarkad város belterületén épített szenny
vízhálózat földmunkáinál. Munkánk nagyobb részt az 
aktuálisan kiásott árkok, illetve jobbára csak kisebb árok
szakaszok metszetfalainak vizsgálatából, valamint az ár
kokból kitermelt föld vizsgálatából állt. A vezetéképítés 
során kiásott árkokban régészeti korú, értékelhető le
letanyagot nem találtunk. Ez-.az-Mdgkgs,-n&gatív-ei-ed
mény a már ismert régészeti lelónelyek területére is ér
vényes. Különösen érdekes ez a Kastély utca környé-
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kén, ahol a múltban több alkalommal is középkori em
lékeket találtak. Az árkokból néhány alkalommal régé
szeti szempontból nem értékelhető, 19. századi kerámia 
került elő. Több esetben jól megfigyelhető volt, hogy a 
szennyvízvezeték árkát egy igen vastag, újkori feltöltési 
rétegbe ásták bele. 

3 3 7. Sarkad, 2 1 .  számú lelőhely 
( Békés megye) Sza , Kö 

LISKA ANDRÁS 

2003. június 18-19-én régészeti felügyeletet és megelő
ző feltárást végeztem a Sarkad, 21. számú lelónelyen 
létesített gázvezeték nyomvonalán. A munkára a Piac 
tér 1. szám alatt épült „fecskeház" gázellátását biztosító 
vezeték miatt került sor. A 40 m hosszú, 0,5 m széles 
árkot kézi erővel ásattuk ki. Régészeti objektumot nem 
tudtunk megfigyelni, csak 7 db szarmata, illetve közép
kori edénytöredéket találtunk. 

3 38.  Sárbogárd , Hatvan-puszta 
( Fejér megye) 1 

MEDGYESI p ÁL 

2003. január 29-én terepbejárást végeztünk Fejér megye 
több településén, ahol légi fotózás alkalmával 2001-2002-
ben feltehetően középkori erődítményt lokalizáltunk. 

Sárbogárd központjától 3,5 km-re DK-re, az örspusz
tától É-ra fekvő halastó É-i végében található egy szi
get. A mindig is vizenyős terület legmagasabb pontján, 
a 220 m hosszú, 50-60 m széles, megközelító1eg ÉNy
DK irányú sziget É-i végén fekszik a vár. 

Mivel víz veszi körbe minden oldalról, nem tudtunk 
magába a várba bemenni, így az adatokat is csak a légi 
fotó és a távoli megfigyelések alapján tudjuk megadni. 
A körárok által védett terület átmérője kb. 26-30 m le
het. Az árkok szélessége 6-8 m. A légi fotó és a helyszí
ni szemle alapján valószínűsíthető, hogy az árok külső 
részén sánc volt. Jelenleg a vár K-i és Ny-i oldalánál csak 
néhány méter széles szárazföldszakasz található, majd 
közvetlenül a halastó. A vár területe füves, kis részét 
bokrok, fák valamint nád fedi. 

3 39 .  Sárpi l is határa 
(Tolna megye) Kö? 

MIKLÓS ZsuzsA - TEREI GYÖRGY 

A sárpilisi bekötőúttól D-re, a vízpart mentén húzódó 
kis részben a várdombi határba is átnyúló középkori fa
luhelyet Balogh András régészhallgató terepbejárása 
nyomán Ódor János Gábor jelölte térképre. Közös te
repbejárásukon a 92,6 m-es HP körül köveket találtak. 
Adataik nyomán 2003. április 23-án bejártam a rendkí
vül intenzíven jelentkező római és középkori lelónelyet, 
de templomra utaló nyomot nem találtam, sem a HP 
körül, sem a lelőhely délebbi részeinek erre alkalmas
nak tűnő kisebb kiemelkedésein. 

Temető: A templomhelyre vonatkozó egyetlen ada
tunk Wosinsky híradása: „A község mostani temetőjé
ben igen keskeny téglákból épült középkori kápolnának 
alapfala van." 

A napjainkban a falu közepére került temető régi 
részének közepén feltűnő kiemelkedés található; Balázs 
Kovács Sándor néprajzkutató közlése szerint ezt mes
terségesen hordták össze - Wosinsky látogatása után -, 
hogy a vízbó1 kiemelkedjen. A dombon és környékén a 
századforduló körüli (1890-1910 k . )  temetkezések ta
lálhatók, amelyek körül a földben tégladarabok is lát
hatók, ám ezek kora nehezen meghatározható. 

A jelenlegi körülmények között a helyszínen en
nél több nem állapítható meg; az építményt bizonyo
san teljesen megsemmisítették az újkori temetkezések
kel. Wosinsky adatainak megbízhatóságát ismerve el
fogadhatjuk közlése hitelességét, bár Pilis középkori 
templomáról semmiféle egyéb forrással nem rendel
kezünk. 

3Li0.  Sárvár, Sajti , Rába-meder 
(Vas megye) Ró? 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Kiss Péter tájékoztatása alapján a nyári alacsony vízál
lást kihasználva helyszíni szemléket végeztünk a víz alat
ti régészeti lelónelyen. Célunk az érintett folyószaka
szok és a lelónelyek helyzetének megismerése volt, hogy 
késó'bbi esetleges kutatások során rendelkezzünk a szük
séges helyismerettel. 

A lelónelyen Kiss Péter tájékoztatása szerint koráb
ban Sosztarics Ottó végzett geodéziai felmérést. Kónal
mokat és cölöpöket figyeltek meg, melyeket hídpillér
ként értelmeztek. A cölöpökbó1 mintát vettek, ezek ró
mai korinak bizonyultak. 

A 2003. június 27-én végzett víz alatti felderítés so
rán, a helyszínen erős áramlást és kis látótávolságot ta
pasztaltunk. A lelónelyet, amely köves felület és fama
radványok formájában jelentkezett, könnyen megtalál
tuk. A terület átvizsgálása közben helyszínrajzot készí
tettünk. 

A lelónely köves sáv formájában jelentkezett. Dél, 
vagyis az áramlás feló1 élesen elválik környezetétó1. Egy 
kereszt irányban fekvő hatalmas (60x20x1060 cm-es) 
gerenda áramlás feló1i oldalán csak kavicsos üledék van, 
míg a másik oldalon köves sáv található. A kövezés 
mintegy 2 m széles sávban rézsútosan keresztezi a med
ret. Helyenként nagyon intenzívvé válik, de nem figyel
hető meg struktúra. Feltehetően ezeket az intenzív fol
tokat interpretálták pillérként. Három cölöpöt is sike
rült megfigyelnünk, ezek közül egy már kidó1t állapot
ban van. A cölöpök kerek keresztmetszetűek, 15-20 cm 
átmérőjűek. A két álló cölöp a köves sáv két szélén ta
lálható, távolságuk 1,5 m. A jelenség folyásirány szerin
ti alsó oldalán kevésbé markánsan válik el környezeté
tó1. A kimosott kövek még 10 méterre is beborítják a 
medret, de lazán, elszórtan állnak. 
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Véleményünk szerint a híd hipotézist megfigyelé
seink nem erősítik meg. Valószínűbbnek tartjuk, hogy a 
lelónely egy kiépített gázló volt. Hasonló, lekövezett ró
mai átkelőt franciaországi víz alatti kutatás során is talál
tak. A cölöpök a gázló két szélét jelölhették. Figyelemre 
méltó, hogy a cölöpök közti út közel azonos szélességű a 
római szekerek nyom távjával (1,2-1, 4 m). A kérdést azon -
ban csak szondázó ásatással lehetne eldönteni. 

A szemlén részt vettek dr. Gaál Attila, Egyházi Dó
ra, dr. Grynaeus András, Jakucs Gábor, dr. Annie Du
mont, Jean-Franc;ois Mariotti régészek, valamint a Győ
ri Búvár SE búvárai. 

3 Li 1 .  Sárvár, Faképi-dűlő I I .  
(Vas megye) R ,  B ,  Ró, Á 

TóTH JÁNOS ATTILA 

2003. szeptember 10. és november 14. között a Nemzeti 
Autópálya Rt. megbízásából megelőző régészeti feltá
rást folytattunk a Sárvárt északról elkerülő 88-as út ke
leti csomópontjában (5. sz. lh.) .  

A terület neve az  1960-ban készült 1 : 10 000-es tér
képen Faképi-dűlő. A Vas megye földrajzi nevei (Szerkesz
tő: Balogh Lajos és Végh József, Szombathely 1982) cí
mű kötetben, ahol a nyolcvanas években épült soproni 
út is megtalálható, Faképi-dűló1eént emlegetik. Az új mű
út azonban kettévágta ezt a területet és a keleti rész a 
Szaput-alja dűlő nevet kapta. Az újabb 10 000-es felmé
réseken a terület Városi-mező néven szerepel. A lelő
hely keleti részén az elmúlt évben már folytattunk ré
gészeti feltárást, és ekkor a Faképi-dűlő elnevezést hasz
náltuk. Mivel az út nyugati oldalán folytatódik a késő 
bronzkori és a kora középkori lelőhely, szintén a Faké
pi-dűlő nevet használtuk II .  jelzéssel, az objektumokat 
is folytatólagosan számoztuk 300-tól kezdve 570-ig. 

A lelőhely egy egykori folyómeder (Szaput-árok, 
Gyöngyös, Ős-Rába) bal oldali teraszán található. Egy 
lankásan kiemelkedő széles terasz, melynek tengerszint 
feletti átlag magassága: 153 m. A talajminták alapján, 
az alacsonyabb területeken erőteljesen jelen volt egy 
nádas-sásas növényzet, melyet feltehetően ártéri erdő 
vett körül. A terület déli részén több helyütt is sikerült 
megfigyelni az egykori medret. A 2002-es tavaszi, illet
ve a 2003-as őszi terepbejárások során a teraszt délnyu
gatról határoló sekélyebb részen túl kiemelkedő, hosszú
kás, nagyjából kelet-nyugati dombháton is kerámiatö
redékeket figyeltünk meg. Ez a terület a 88-as út sárvári 
keleti bekötőágának nyomvonalába esik. 

A feltárást a Vas Megyei Közútkezelő Kht. által ki
tűzött területen folytattuk, annak csaknem egészén el
végeztük a humuszolást. Az előzetes terepbejárás és a 
lelőhely keleti részén tett régészeti megfigyelések is in
dokolták ezt. A lehumuszolt felület a műszeres felmé
rés alapján 5 681,95 m2• A megnyitott felületen 270 ob
jektumot számoztunk, de ezen belül a bontás során 
újabb objektumokat is elkülönítettünk, ami nem kapott 
újabb számot, csupán j elzéssel láttuk el. 

A humusz átlag vastagsága 30-50 cm, csupán a te
rület északkeleti és délkeleti végében érte el a 70 cm-t. 
Sajnos a szántás mélysége, a rétegtani bolygatottság, il
letve a humuszolás módszere nem tette lehetővé a ré
tegtani megfigyeléseket. A megnyitott felületen több 
korszak emlékei kerültek elő. Az objektumok korszakon
kénti besorolása a mosatlan anyag alapján történt nagy
jából. 

Valószínűleg az út túloldalán megfigyelt rézkori te
lepülés is tovább folytatódott a területen. Egyelőre fel
tételesen ide sorolhatjuk az alapárkos építményeket. 

Az ásatáson eló"került régészeti jelenségek többsé
ge a késő bronzkori urnamezős kultúrához tartozik. A 
leletanyag elsődleges megfigyelése alapján annak több 
periódusa is képviselteti magát. A lehumuszolt felüle
ten mindenütt megtalálhatók az egykori település ob
jektumai. Több cölöpszerkezetes építményt tudtunk 
megkülönböztetni a felületen. A felszín kopottsága miatt 
nem sikerült a házak padlószintjét megfogni, és igen ke
vés korhatározó lelet került elő beló1ük. A telepen több
féle, 6-8-14 cölöpbó1 álló házszerkezetek kerültek elő. 
Tájolásuk is eltérő, 3 beló1ük nagyjából K-Ny irányú, a 
legnagyobb és egyben legnyugatibb feltárt ház É-D irá
nyú. A bronzkori telep objektumaihoz tartozott több tá
rolóverem, ezek általában felső részükön tölcséresen 
összeszűkülnek, majd az alsó felük kiöblösödik, általá
ban kevés leletanyaguk van. A telephez sorolhatjuk a 
rendszerbe nem illeszkedő cölöplyukak nagy részét, és 
több kérdéses funkciójú gödröt is. Fó1eg a terület déli 
részén találhatóak a nagyméretű agyagkitermelő göd
rök, amelyekben a leggazdagabb telepanyag gyűlt össze. 
A leletanyag nagy részét a kerámia szolgáltatja, de elő
kerültek csont- és kőeszközök, egyéb használati tárgyak, 
orsógombok, bronztárgyak, tű, kés, ár, véső. 

Eddig egyetlen biztosan késő római kori objektumot 
különítettünk el, egy földbe mélyülő, nagyjából É-D irá
nyú, ágasfás-szelemenes szerkezetű házat. Igen sok ke
rámia, terra sigillata utánzat, állatcsont, kevés fémtárgy 
került elő beló1e. 

A felületnek fó1eg az északi és nyugati felében ke
rültek elő kora középkori objektumok (Árpád-kor) .  Bog
rácstöredékek, hullámvonal- és csigavonaldíszes kerá
mia, korsótöredék került elő beló1ük és több igen rossz 
állapotban megmaradt vastárgy. Ehhez a korhoz sorol
juk egyelőre feltételesen a terület keleti szélén előke
rült árkokat, a tavalyi árkok és a szuperpozíció alapján. 
Igen kevés leletanyaguk volt. A telephez tartoznak még 
tárolóvermek, egy kemence, gödrök. 

FARKAS CSILLA 

3Li2 .  Sávoly határa 
(Somogy megye) U,  R, B, LT, Ró, A, Á, Kö, Kk, Kú 
2003. december 28-29-én terepbejárást végeztünk a te
lepülés közigazgatási területén rendezési tervhez kap
csolódó régészeti örökségvédelmi hatástanulmány elő
készítéseként. 
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A vizsgálat során először a terület domborzati, víz
rajzi viszonyait vizsgáltuk meg, ezt állapotfelmérés kö
vette. Ahol erre lehetőségünk volt (szántás, vetés, tar
ló), ott extenzív terepbejárást is végeztünk. 

A település külterületén 37 lelónelyet azonosítot
tunk, ez a magas lelónelysűrűség feltehetően a Kis-Ba
laton által nyújtott gazdasági, földrajzi előnyöknek kö
szönhető. A területen a neolitikumtól a kora újkorig is
mertek lelónelyek, ezek jellege: őskori (azon belül nem 
meghatározható korú) települések; neolit települések; 
rézkori település; kora bronzkori település; középső 
bronzkori hamvasztásos temető; késő bronzkori telepü
lések, halomsírok és áldozati lelet (bronzkard); kelta te
lepülés és temető; római település és villa; avar telepü
lés és temető; Árpád-kori település; középkori templom 
a hozzá tartozó temetővel és település; késő középkori 
település és temető; kora újkori település és temető. 

A lelóbelyek szinte kivétel nélkül az ártérbó1 kiemel
kedő magaslatokon találhatóak, elsősorban a Marót
völgyi-csatorna és a Cölömpös-árok mellett. Mivel bizo
nyos időszakokban a vízfelület nagyobb kiterjedésű volt, 
a mai parttól távolabb fekvő lelónelyeket is dombok, 
földhátak tetején tudtuk lokalizálni. 

Munkatársak: Molnár Attila és Stibrányi Máté ré
gészek, Szabó Zoltán régésztechnikus. 

343 .  Sirok, vár 
(Heves megye) Kö? 

MARTON TIBOR 

A siroki vár a 14. század elején a Csák Máté elleni har
cok idején tűnik fel a forrásokban, mint az Aba nemzet
ség egyik vára. Késó'bb királyi vár, majd a Zsigmond
kortól kezdve a Tari-család birtokában volt. A 15 .  szá
zad végétől a Guti Országh-család birtokolta. 1596-tól 
1687-ig török fennhatóság alá tartozott. 

Az 1965-tó1 1972-ig tartó ásatás (Kovács Béla) során 
feltárták az 1562-ben épült óolaszbástyás alsóvár teljes 
területét, de romkonzerválásra csak 1997-ben került sor 
Albert Tamás tervei alapján. Az újabb, 2003 nyarán vég
zett ásatásra azért került sor, mert a hasznosítás szem
pontjából elengedhetetlen felvezető út és közmű várhoz 
csatlakozó szakaszán megelőző régészeti feltárást kellett 
végezni. Az ásatás során a felvezető út nyomvonalán egy 
valószínűleg még a középkorban sziklába vágott árok, va
lamint egy 17. századi sánc került elő. Sor került a fennál
ló falak elmaradt dokumentálására is, sikerült a vár rela
tív kronológiáját is felállítani. A felsővárban végzett szon
dázó feltárás igazolta, hogy annak D-i felében nem lakó
torony, hanem egy K-Ny-i irányú palotaszárny állott. 

A tervek szerint az alsóvár rövidesen hasznosításra 
kerül, ennek megfelelően Albert Tamás programtervet 
készít a várra. A felsővárban a 2,5 m vastag épületomla
dék eltávolítása után az árkokat visszatemették, mert 
egyelőre nincsenek anyagi források a frissen föltárt fa
lak romkonzerválására. 

FÜLÖP ANDRÁS 

344 .  Solt, Erdélyi-tanya 
(Bács-Kiskun megye) U, R,  LT. Sza 
2002 októberében kezdődött a feltáró munka az 51. sz. 
út tervezett új nyomvonalában lévő 2 .  számú lelőhe
lyen, földrajzi nevén Erdélyi-tanyán. A munka 2003.  no
vember végén zárult, mintegy 11 OOO m2 terület feltá
rásával. A 2002. év elején elvégzett terepbejárás alap
ján rézkori település feltárására készültünk. 

Az ásatásra a kisajátítási határokon belül teljes szé
lességben került sor. A területen a humusz eltávolítását 
kotrógép végezte. 

A lelőhelyen összesen 1143 objektumot tártunk fel. 
Ezek az objektumok több régészeti korszak emlékanya
gát tartalmazták. A legkorábbi időszakot egy neolit gö
dör jelentette a területen. A késő rézkori badeni kultúra 
emlékanyaga 284 objektumból került elő. Ennek a ré
gészeti kultúrának négy házát, 206 gödrét, ezen belül 
tíz szarvasmarha-temetkezést, egy áldozati gödröt, 16 
árkot tártuk fel. A négy ház mindegyikét a késó'bbi idő
szakokban megbolygatták. Ennek ellenére a házakon be
lül járószintet, a házfalaknál cölöplyukat, illetve tüzelő
helyet tudtunk megfigyelni. 

A tíz szarvasmarha-temetkezésbó1 hét esetében vi
szonylag kisméretű gödröt ástak és mintegy belehajto
gatták az állatot. Egy alkalommal két állatot - egy fel
nőtt marhát és egy borjút - helyeztek a gödörbe, egy 
másik esetben a szarvasmarha alatt nyolc kis állat, való
színűleg kölyökkutya csontvázát bontottuk ki. Egy gö
dörben három szarvasmarhát helyeztek egymásra, alat
tuk egy birka csontváza került elő. 

Az áldozati gödör nagyméretű kerek folttal jelent
kezett, bontása során edénytöredékek és állatcsontok 
kerültek elő. Az ásatási felszíntó1 mintegy harminc cen
timéteres mélységben két zsugorított emberi csontvá
zat bontottunk ki. Az egyik váz a hátán feküdt, megkö
zelítőleg É-D-i tájolásban, koponyája előre billent és a 
gödör falához tapadt. A koponya és a váz helyzetébó1 
arra lehetett következtetni, hogy az áldozatot vagy tö
rött nyakcsigolyával helyezték a gödörbe, vagy levágták 
a fejét. A másik váz ugyancsak ezen a szinten a gödör 
nyugati falához közel került elő. A bal oldalán feküdt 
zsugorított helyzetben. A csontvázak alatt mintegy negy
ven centiméter vastagságú vörös, égett réteget találtunk, 
bontása során edénytöredékek, égett állatcsontok kerül
tek elő. Az égett réteg alján egy Ny-K-i tájolású, bal olda
lára fektetett zsugorított csontvázat tártunk fel. Mellette 
a szarvasmarha temetkezéseknél már korábban megfi
gyelt módon elhelyezett marhacsontváz került elő. Mind
két esetben égésnyomokat figyeltünk meg a csontokon. 

A rézkori gödrökből a badeni kultúra jellegzetes 
edénytöredékei kerültek elő, mericék, széles szalagfü
les kis edények töredékei, alagútfülek, bekarcolt vona
lakkal és beböködött pontokkal díszített töredékek, 
kannelurázott hastöredékek, fényezett felületű töredé
kek és kétosztatú tálak töredékei. 

A rézkori telephez két árok tartozik. A két árok közül 
az egyik egy nagyméretű körárok, amelyiknek csak egy 
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része esik a feltárás területére, a többi a töltés alá fut, a 
feltárt területen a körárok átmérője 75 m. Az árok lefelé 
szűkül, átlagos mélysége a feltárás szintjétó1 mérve más
fél méter. Alja egyenes, sehol nem tudtunk az aljában 
cölöplyukakat megfigyelni. Az árok leletanyaga igen sze
gényes volt, csupán kevés rézkori edénytöredéket tartal
mazott. A körárkot kivülró1 hozzá hasonló mélységű, de 
rövidebb árkok kísérik. A feltárás területén öt árok köve
ti a körárok vonalát. Feltárásuk során egész edények, fe
dők és jelentős mennyiségű edénytöredék került elő. 

A rézkori telephez tartozik még 58 cölöplyuk is. A 
cölöplyukak egy részét a bontás során előkerült lelet
anyag alapján, valamint betöltésük alapján különítet
tük el. A cölöplyukak azonban térképre rakva sem al
kottak értelmezhető rendszert. 

A területen mindössze 5 gödör, egy kemence és egy 
árok tartalmazott kelta leletanyagot. A kelta település 
többi része nem esett a feltárás területére. 

Feltártunk még egy valószínűleg őskori sírt, bal ol
dalára fektetett, zsugorított, rossz megtartású váz volt, 
melléklet nélkül. 

A szarmata időszakot 9 ház, 7 5 gödör, 10 kút, 6 árok 
és 4 cölöplyuk képviseli. A házak földbe mélyítettek, 
téglalap alakúak. A házak egy részében a padlót is meg 
tudtuk figyelni.  Az építmények szerkezete két típust kép
visel. Az egyik típusnál a két rövidebb fal közepén egy
egy cölöplyuk került elő. A másik típusnál a házak kö
zepén nagyméretű oszlophelyet tártunk fel. Tűzhely 
nem mindegyik házban került elő. 

A terület mély fekvésű részén a település 10 kútját 
is feltártuk. A kutak legtöbbje kopolya volt, igen gazdag 
leletanyag került elő beló1ük. A házakból és a gödrök
bó1 eló'került leletanyag a 3-4. századra jellemző. 

Az Árpád-kor két korszakát is sikerült megfognunk a 
feltárás területén. A két korszakból összesen 30 házat, 66 
gödröt, 27 árkot, 2 kutat és 48 cölöplyukat tártunk fel. A 
korai - 10. sz. - időszak házai egymás közelében, a feltá
rási terület DK-i részén helyezkedtek el. Két házat boly
gattak meg az Árpád-kor késóbbi - 13. századi - idősza
kában a félig rájuk ásott házakkal. A korai házak jellem
zője, hogy kisméretűek, alapterületük 2-2,5 mx2,5-3 m 
között változik, alig mélyednek az altalajba. Ágasfás-sze
lemenes szerkezetűek voltak, mivel a házak nagyobbik 
felénél megtaláltuk a szemközti falak közepénél a mély 
cölöplyukakat. A házak mindegyikében eló'került az ülő
gödör. Több esetben meg tudtuk figyeh1i az ülőgödör egy 
részének valamilyen fedését. A házak sarkában, erősen 
az altalajba mélyítve kerültek elő a tűzhelyek. Gödrük 
legtöbbször jóval a padlószint alatt volt. A házak nagyob
bik részében megtaláltuk a tapasztott padlót, valamint a 
padlók többszöri megújítását. Egy háznál a földbe mé
lyített falak mentén körbefutó árok jelezte, hogy a ház
nak valószínűleg fából készültek a falai. Ennek a háznak 
kisméretű, a padlóra épített kemencéje volt. 

A 13.  századi település házai ugyancsak ágasfás-sze� 
lemenes szerkezetűek. A házakon belül megtaláltuk a 
kó'bó1 épített, vagy a házakhoz kívülró1 csatlakozó körte 

formájú kemencéket. Több esetben meg tudtuk figyel
ni itt is a tapasztott padló nyomát, illetve a házon belül 
az úgynevezett ülőgödröt. A településhez két kút tarto
zott. Mindkettőnél megtaláltuk a fa bélés maradványait, 
de az őszi esős időszak miatt nem volt lehetőségünk tel
jes feltárásukra. 

Összesen 48 cölöplyuk került elő, melyeket lelet
anyaguk, illetve betöltésük alapján az Árpád-korba tar
tozónak tekintünk. Ezek egyelőre nem alkotnak értel
mezhető rendszert. 

A feltárás során még néhány újkori beásás, valamint 
több, a második világháború során használt géppuska
fészek került elő lőszerekkel és kézigránáttal. 

Az ásatáson részt vett Fogas Ottó (2002) és Rosta 
Szabolcs (2002-2003) .  

SOMOGYVÁRI ÁGNES 

3 Li 5 .  Somogybabod, vízmű mel lett 
(Somogy megye) Kú 
2003.  szeptemberében, terepbejárás közben a vízmű 
melletti földúton egy K felé ívelő kanyartól kb. 60 m-re 
levő vízmosástól 300 m-re K-re, a földút kettéágazásá
nál két kemencébó1 és hozzájuk csatlakozó gödörbó1 ál
ló objektumkomplexumot találtunk. 

1. objektum kemence: A kb. 120 cm átmérőjű kemen
ce palástja kb. 20 cm magasságban megmaradt a 
kemence K-i és Ny-i részén, É-i része hiányzott. Négy
szer megújították a kemence platniját. 

Leletanyaga főleg másodlagosan átégett, apró kavi
csos vagy homokos soványítású, jól korongolt töredé
kekbó1 állt. A peremek nagy része fedő számára tagolt 
volt, díszítésük bekarcolt vonalköteg, valamint előkerült 
egy perem alatt ujjbenyomkodással díszített peremtö
redék. 

2. objektum hamugödör: Kb. 2x2 m nagyságú, kb. 
70-80 cm mély, szabálytalan, ovális alakú, a D-i felénél 
rézsűs falú, az É-i oldalánál meredekebb kiképzésű gö
dör volt. Alja egyenetlen, a 3. objektum - kemence -
melletti részén omladékos rész volt. Az 1. kemence alá 
nyúlt be részben a gödörnek egy nyúlványa. A gödör
bó1 kevés leletanyag került elő: 2 állatcsont, vörös illet
ve sötét színű, jól kiégetett, jól korongolt, kora újkori 
töredékek. 

3. objektum kemence: Kb. 1 m átmérőjű, kerek ob
jektum, D-i oldalán az út vágta. Fala a D-i valamint a 
Ny-i oldalán hiányzott, a többi részen kb. 5-10 cm ma
gasságban maradt meg. Szája K felé, a második gödör 
irányába nézett - ez volt a hamugödre. 

Munkatársak: Slezák Balázs és Tóth Miklós ásatási 
technikusok, valamint Nagy Ferenc ásatási munkás. 

3Li6 .  Somogymeggyes határa 
(Somogy megye) R, B, Á, Kk, Kú 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

2003. december 13-14-én terepbejárást végeztünk a köz-
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ség rendezési tervéhez kapcsolódó régészeti örökségvé
delmi hatástanulmány előkészítéseként. 

A vizsgálat során először a terület domborzati, víz
rajzi viszonyait vizsgáltuk meg, ezt állapotfelmérés kö
vette. Ahol erre lehetőségünk volt (szántás, vetés, tar
ló) , ott extenzív terepbejárást is végeztünk. 

Összesen 9 leló'helyet azonosítottunk a kutatás so
rán, ezek jellege: őskori (azon belül nem meghatároz
ható korú) települések; rézkori település; késő bronz
kori település; Árpád-kori település, templom és teme
tő; középkori település, templom és temető; késő kö
zépkori és kora újkori település. 

A vizsgálat során kiderült, hogy a leló11elyek a meg
telepedés szempontjából legkedvezóbb belterületi ré
szeken, illetve azok közelében fekszenek. 

A település külterületén a megtelepedésre legalkal
masabb terület a Meggyes-árok és a hozzá kapcsolódó 
kisebb vízfolyások rendszere. A község középkori telepü
lésszerkezetére vonatkozó ismereteink még hiányosak. 

Régészeti érdekűnek határoztuk meg a Meggyes-á
rok, a Grófi-árok és a Pócai-víz völgyeit. A kutatás so
rán nem tudtuk vizsgálni a település külterületének er
dővel borított délnyugati részeit, a Mexikói-pusztától 
nyugatra. Ezeken esetleg feltételezhetjük újabb régészeti 
jelenségek előkerülését. 

Munkatársak: Molnár Attila és Stibrányi Máté ré
gészek, Szabó Zoltán régésztechnikus. 

3 '-l 7. Sopron,  Templom utca 1 .  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á. Kk 

MARTON TIBOR 

2002. augusztus 24. és 2003. február 23.  között a volt 
ferences kolostor területén a quadratura D-i, K-i és É-i 
folyosóján, a gazdasági udvaron a pincelejáróban és a 
sekrestyében tudtunk régészeti kutatást végezni. Ezzel 
együtt a műemlékes kutatás is folytatódott. 

A földszinti folyosókon további középkori sírok ke
rültek eló', így a temető sírszáma 61-re emelkedett. Az 
É-i folyosón négy, koporsóban elhelyezett, az eló'zőek
nél késóbbi sír került elő kb. a folyosó középvonalában. 
Ezek közül az egyik ruházata igen jó állapotban maradt 
meg, zöld, térdig érő, oldalt hasított kabát barna zsinór
szegéllyel, ugyanabból az anyagból készült szűk nadrág, 
bó'r cipő és barna prémsapka visszahajtott szegéllyel. A 
ruházat alapján a sír a 16. századra tehető, nem sokkal 
térhet el a másik három sír kora sem. Az É-i folyosó Ny-i 
végében feltártuk a Petőházi Zeke-család kriptáját, ahol 
5 csontvázat találtunk. A kripta rézsűs padkájáról - ame
lyen két csontváz kapott helyet - kiderült, hogy római 
fal, a kripta padlószintje alatt közvetlenül padlófűtés tég
laoszlopait tártuk fel. Ez az épület folytatódott a kolos
tor Ny-i bejárati folyosóján, ahol a római épület fala mel
lett dél felé, szegéllyel határolt, nagy kó1apokból kira
kott út részletét tudtuk megfogni. Az É-i folyosón a sí
rok alatt római kút került elő, négyszögletes kávával, 
teljes feltárására nem volt lehetőségünk. 

A gazdasági udvar É-i harmadában tudtunk dolgoz
ni, ahol a pincében az 1998-99-ben feltárt épületma
radványok folytatása került elő felmenő falakkal, egy 
helyütt in situ megmaradt tubusokkal. A római épület
be a 17. században egy kutat ástak. Mindezek fölött az 
ÉK-i sarokban középkori tégla padló maradt meg, bélye
ges téglákkal. Egy meszesgödörbó'l angyalszobor töre
déke és boltozati bordatöredékek kerültek eló' a 14. szá
zad végéró1, 15. század elejéró1. A mélyítés során kevés 
Árpád-kori kerámiát találtunk átégett agyagpadló rész
letei között, ezek az ispáni vár időszakát reprezentálják. 

A római korból meglepetést jelentett az Isis szen
tély előkerülése. A szent kerület É-i falának részletét 
találtuk meg, mellette helyén álló oltárkővel, és a pó
diumtemplom É-i szélének részletét a jelenlegi tanúfal
ban, ahol a feltárást kénytelenek voltunk abbahagyni. 
Előkerült még egy kisebb oltár töredéke megégett álla
potban, egyik keskenyebb oldalán íbisz, másikon sistrum 
ábrázolással, továbbá egy Osirisnek ajánlott feliratos tá b
la. A templom részletei közül egy sima oszloptörzs da
rabja és egy kompozit oszlopfö kis töredéke. A szent ke
rület területét K felé egy boltozatos, tégladerítő vágja el 
a kolostor udvari bejárata eló'tt. Ez elbontásra került. A 
csatornázás során az árokban megtaláltuk a pódium DK
i sarkát és egy szakaszon D-i oldalát is. A teljes feltárás 
még várat magára. 

A pincelejáróban a lépcső elbontása után előkerült 
a szent kerület É-i falának folytatása, két D-i irányban 
induló falrészlettel együtt. A pince D-i falának alapozá
sából két összetartozó, feltehetően a 13. századból szár
mazó mélyreliefet bontottunk ki. Az ábrázolás két me
zó're oszlik, felül ostorozási jelenet, alul keresztelési. 

A sekrestyében egy kápolnának a nyolcszög három 
oldalával záródó szentélyét tártuk fel oltáralapozással 
együtt. Mivel a templom DK-i támpillére benyomul a 
kápolna terébe, a kápolnát a templomnál korábbinak 
tartjuk. Megtaláltuk a kápolna 17. századi téglapadló
ját, alatta középkori terrazzót. A sekrestye D-i fala előtt 
sírfolt látszik, feltárására még nem került sor. 

3'-l8.  Sorkifa lud,  1. kavicsbánya 
(Vas megye) U,  Kö 

GABRIELI GABRIELLA 

Az adott területen 2003 .  június 30. és július 9. között 
folyt a feltárás. Ezen a részen egy humuszdepot fedi a 
terület egy részét. A feltárásra kijelölt területen már 
megbolygatták a humuszt, a felszínen ennek ellenére is 
viszonylag sok kerámia került elő, fó1eg az újkőkori du
nántúli vonaldíszes kultúra idejébó1. 

Összesen 770 m2 területet tártunk fel.  Huszonhá
rom régészeti jelenséget, objektumot figyeltünk meg, 
ezek többsége kisebb-nagyobb gödör, illetve cölöplyuk. 
A területi behatároltság miatt a cölöplyukak összefüg
géseit nem sikerült biztosan megállapítani. A gödrök 
nagy részébó1 DVK kerámiaanyag, és néhány kőeszköz 
került elő. Ezek betöltése agyagos, sokszor faszenes, 
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paticsos. Leletanyaga alapján két objektum tartozhat a 
kora középkorba, és sötétebb, löszös betöltése alapján 
még két cölöplyukat is ide sorolunk. 

Megállapítható, hogy egy nagyjából É-D-i irányú 
dombhát középső és Ny-i lejtőjén elhelyezkedő, a du
nántúli vonaldíszes kultúrához tartozó falu, település 
Ny-i szélét fogtuk meg itt. Valószínűleg ez K, és É felé 
tovább folytatódhat, DNy-i végét pedig egy bányagö
dör pusztította el. 

3Li9 .  Sormás,  Mántai-dűlő 
(Zala megye) U ,  V 

FARKAS CSILLA 

2003. április és augusztus között folytattuk K-i irányba 
az előző év novemberében befejezett ásatást, melynek 
eredményeként négy hónap alatt a nyomvonal teljes 
egészét sikerült feltárnunk. Az objektumok foltjai to
vábbra is rendkívül sekélyen, többségükben rögtön a 
humusz alatt jelentkeztek. Az előző évhez képest keve
sebb korszakból, szinte kizárólag csupán az újkőkor idő
szakából kerültek elő emlékek. A nyomvonal K-i har
madában a régészeti jelenségek száma feltűnően meg
ritkult, illetve teljesen elfogyott. Az elmúlt évben talált 
LT Cl korú kelta településnek már egyáltalán nem ta
láltuk folytatását, ahhoz kapcsolódóan csupán egy késő 
vaskori hamvasztásos sírt sikerült feltárnunk. A dunán
túli vonaldíszes kultúra gödrei is szembetűnően meg
ritkultak. Említésre méltó azonban, hogy nemcsak a 
keszthelyi csoport emlékanyaga, hanem a kultúra ko
rábbi fázisának kerámiaanyaga is előkerült. 

A feltárt objektumok döntően a késő neolit (Sopot
kultúra, protolengyeli időszak/Sé horizont) korszak em
lékei, a számos hulladékgödrön és a házakat kísérő árko
kon kívül sikerült feltárnunk a tavalyi körárok további sza
kaszát, valamint több cölöpszerkezetes neolit hosszúházat 
is. A lelónely Ny-i szélén futó árok tovább ívelődik K-i 
irányba, újabb bejárata nem került elő, É-i vége kifut a 
nyomvonalból. Az É-D-i tengelyű, hármas cölöpsorokból 
álló hosszúházak közül kettőt szinte teljes egészében sike
rült dokumentálnunk, melyek 20x5 m kiterjedésűek. To
vábbi fél tucat épület esetében a cölöpök hiányosan ke
rültek elő, így azok szerkezete bizonytalan. Hét darab idol
részlet, illetve kultusztárgy, több zoomorf és állatdíszes 
plasztika, valamint az előző évinél jóval nagyobb számú 
vörösre festett kerámiatöredék került felszínre. A kőesz
közök száma és a természettudományos anyagminta 
mennyisége is jelentős mértékben megnövekedett. 

A két szezon alatt összesen 554 objektum került fel
tárásra, a megkutatott terület nagysága 23 700 m2• 

STRAUB PÉTER 

3 50 .  Sormás, Törökföldek 
(Zala megye) U, R, B 
A lelónely az épülő M7-es autópálya nyomvonalába esik 
(79.  sz. ) .  2003 .  április 2. és augusztus 29 .  között végez-

tük el a feltárást. Az előző évben kutatott 10 008 m2 
mind K-i, mind Ny-i irányban bővült. Ez évben össze
sen 17 690 m2-t tártunk fel, 307 objektumot bontottunk 
ki és dokumentáltunk. 

A munkát a tavaly feltárt területhez csatlakozva vé
geztük. A domb és az autópálya nyomvonalának K-i lej
tőjén megtaláltuk a tavalyi I. árokrendszernek nevezett 
kettős körárok K-i kapuját. Ez az árok a nyomvonal É-i 
széle felé kanyarodik és hagyja el azt. Itt a K-i lejtőn 
egészen a patakpartig humuszoltunk. A domb alján ka
vicsos feltöltődés volt, régészeti objektum nyomára már 
nem bukkantunk. A múlt évben elkülönített II. számú 
árokrendszer (szintén kettős árok) folytatását is doku
mentálhattuk a domb Ny-i lejtőjén. Ebből az árokrend
szerből mintegy kétszer kilencven métert tártunk fel, 
megtaláltuk a Ny-i kaput. A dombhátnak ezen az olda
lán, a körárkon kívül (a domb Ny-i lejtőjének irányába) 
már csak néhány objektum akadt, elmondhatjuk, hogy 
a település Ny-i szélét is sikerült meghatároznunk. 

Az objektumok (árkok, gödrök) és a leletanyag jel
legét tekintve megegyezett a tavalyi évben megfigyel
tekkel. Némi különbség azonban adódott: az idén a göd
rök átlagos mérete, és mélysége valamivel kisebb volt a 
korábban dokumentáltaknál, összességében kevesebb 
idoltöredék került elő. Ez azonban így is jelentős: 2 séi 
típusú idolfej , 3 steatopyg idol lába, fej nélküli töredé
ke, 2 emberi torzó (szintén idoltöredék) és 1 kisebb ál
latfigura töredéke is eló'került. A felsorolt tárgyak leg
többjén, és az eló'került finomkerámia töredékeken is 
gyakori volt a vörös festés, jónéhány csőtalpas táltöre
déket találtunk. Előfordult, jóval szerényebb számban, 
néhány sárga festett oldaltöredék. Az idén egy szép 
csontár is előkerült. Jelentős a kőanyag. Viszonylag ke
vés kővésőt találtunk, de annál több magkövet és kő
pengét. 

Az idei évben is a leletanyag döntő többségét a len
gyeli kultúra legkorábbi, Sé-horizontjának jellegzetes le
letei képezték, emellett a Sopot-kultúra néhány objek
tuma is dokumentálásra került. Egy késő bronzkori göd
röt is találtunk. Az egyik objektumból néhány szórvány 
Starcevo oldaltöredék is előkerült, kevés szórvány du
nántúli vonaldíszes kultúra cserepet is találtunk. 

A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum 
Régészeti gyűjteményét gyarapítja. 

SZÁRAZ CSILLA 

3 5 1 . Szabadkígyós, Wenckheim-kastély 
( Békés megye) Kú 
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély épülettömbjének 
DK-i részén található az egykori télikert területe, a ká
polna és az ebédlő külső falaival határolt sarokban. Mai 
állapota szerint a park sétaútjának szintjéből kiemelke
dik, kóoó1 készült lábazata a télikert padlószintje fölé 
magasodik. A park felől, D-i irányból négy lépcsőfok-ve
zet föl, amely az egykori épület tengelyével azonos irá
nyítású. A télikert másik megközelítési iránya Ny feló1, 
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az ebédlő irányából nyílt, ahol az ebédlő K-i falának kö
zepén elhelyezkedő nagyméretű, üvegezett ajtót ma acél 
hullámlemezbó1 készült redőny zárja. A redőny a rajta 
elhelyezett cégjelzés szerint a Sipos-féle redőnygyárban 
készült Gyulán, feltehetően a két világháború közötti 
időszakban. Eredetileg az ebédlóbó1 három lépcsőn le
hetett a télikertbe jutni, a lépcsősor ma is áll, eredeti 
funkcióját elveszítve. A K-i oldalon félköríves kialakítá
sú terület formája a szomszédos kápolna apszisának ívé
vel ritmizál. A lábazati kőfalak és a kastélyépület emlí
tett helyiségeinek falai által határolt terület az egykori 
télikert belvilágának területével azonos, mai, kissé egye
netlen felszínét fű borítja, födémrendszere teljesen 
hiányzik. 

A télikert területén 2003. június 4-26. között vé
geztünk feltárást, amely során régészeti módszerekkel 
igyekeztünk további információkat gyűjteni az egykori 
épületró1. A parkból felvezető lépcső tengelyének irá
nyában a kutatandó terület teljes hosszában egy 2 mé
ter szélességű szelvényt nyitottunk. Erre meró1egesen, 
a K-i oldalon elhelyezkedő, félköríves falszakasz tenge
lyében, az ebédlóbó1 levezető lépcsősor irányában, egy 
1 méter szélességű szelvénnyel kutattunk. Harmadik 
szelvényünket pedig az ebédlóbó1 levezető lépcső előtt, 
az ebédlő falával párhuzamosan nyitottuk, 1 méteres 
szélességben. A szelvények betöltésének kiásása után 
keletkezett tanúfalak rétegsorai a terület feltöltésének 
kronológiáját is reprezentálják a technikai megfigyelé
sek mellett. A terület ÉNy-i, belső sarkában alig 10-15 
cm-nyi felső talajréteg letermelése után sikerült megta
lálni a vasszerkezet oszlopainak kó1ábazatát, amely ere
detileg a télikert padlószintjével megegyező szinten il
leszkedett. A kó1ábazatot téglafallal támasztották meg. 

A rétegsorok alapján megállapítható, hogy az egy
kori télikert padlószintje és a parkból felvezető lépcső
sor felső lépcsőfokának szintje között nem volt lénye
ges eltérés. A legfelső lépcsőfokkal megközelító1eg azo
nos szinten lévő padozat folytatódott a helyiség belseje 
felé. Az ebédlóbó1 levezető lépcsővel is hasonló a hely
zet, ott a legalsó lépcsőfokról lelépve lehetett elérni a 
télikert padozatának szintjét. 

A télikert belső elrendezéséró1 nem tudtunk infor
mációkat gyűjteni, mert a vasszerkezetű tető és falak 
lebontása után nagy mennyiségű törmeléket töltöttek 
vissza a területre. A jelenlegi talajszint alatt néhány év
tizedes, vékony salakréteg, ez alatt különböző összeté
telű törmelékrétegek, azok alatt pedig homogénebb, ré
gi, a télikert építésének idejével megegyező kori feltöl
tési rétegek voltak megfigyelhetők. 

Az ÉNy-i sarokban elhelyezkedő oszloplábazat ala
pozásának kutatása során bukkantunk rá a télikert fű
tési rendszerének első részletére. A jelenlegi padlószint
tó1 kb. 130 cm-es mélységben az ebédlő falával párhu
zamosan futó, téglával kirakott padlózatú, téglafalú „hő
folyosót" találtunk. A kiszerkeszthető formájú téglafo
lyosó feltételezésünk szerint meleg levegő keringteté
sével működő fűtési rendszer része volt, amely a téli-

kert légterének fűtésére szolgált. A folyosó padozata kb. 
130 cm-rel az egykori padlószint alatt helyezkedett el, 
falai a padlószintig értek. Téglalap alakban futott körbe 
a télikert padozata alatt. A felfalazott téglafalakat sárga 
színű, kerámia padlótéglával fedték, amelyeknek a ré
sein keresztül áramlott a meleg levegő a télikertbe. A 
„hőfolyosó" által közrefogott, középső részt, valamint a 
falon kívüli részt törmelékkel töltötték fel, ennek a pa
dozatáról nem rendelkezünk információkkal. A „hőfo
lyosó" téglával kirakott padozatán, élére állított téglák
ból álló, a folyosó irányára meró1egesen elhelyezkedő 
téglasorok futottak, amelyek a meleg levegő fölfelé 
áramlását segítették elő. A „hőfolyosó" a kápolna D-i 
falának tengelyénél indult. Ezen a részen a padlószint 
alatt egy nagyméretű téglaboltozat helyezkedik el a 
kápolna falával párhuzamosan. A boltozat később elfa
lazott nyílásának közepén történt eredetileg a meleg le
vegő beáramoltatása, amely az enyhe emelkedővel kiala
kított „hőfolyosón" haladt körbe, visszatérve a kápolna 
faláig. A kápolna pincéjében is megfigyelhető az emlí
tett boltozat másik oldala. A teljesen bevakolt falfelüle
ten nem látszik, hogy innen áramoltatták volna a me
leg levegőt a pincével azonos szinten lévő „hőfolyosó
ra". A kastély nagyobb helyiségeit hasonló, meleg leve
gőt áramoltató rendszerrel fűtötték. Sajnos arról sem 
sikerült egyértelmű adatokat gyűjteni, hogy a télikert 
fűtését egy külön rendszeren működtették-e, vagy pe
dig a többi helyiség fűtését ellátó, központi kazánból 
vezették ide a meleg levegőt, bár ez utóbbi megoldás a 
valószínűbb. 

Az említett boltozat télikert feló1i oldaláról jól lát
szik, hogy a boltozat vakolatára ráfalazták a kápolna fe
ló1i zárófalat, tehát az mindenképpen késóbb keletke
zett, mint maga a bolthajtás. Megjegyzendő az is, hogy 
a „hőfolyosónak" a kápolna falára meró1eges felmenő 
falai nincsenek kötésben a kápolna alapfalaival, tehát 
ezek szintén késóbb épültek. A boltozat nyílását a téli
kert elbontása után elfalazták, majd az egyik oldalsó, 
korábbi elfalazást egy darabon kibontották, és laza tör
melékkel töltötték föl a két fal közötti, kb. 120 cm vas
tag közt. 

A télikert vasszerkezetének lebontása után a „hőfo
lyosó" falait is lebontották, csupán padozatát és 2-3 sor 
téglát hagytak meg, azt is feltehetó1eg csak a bontás tech
nikájából eredő sok törmelék felgyülemlése miatt. Csak 
a D-i oldalon maradt meg a „hőfolyosó" mindkét felme
nő falának nagyobb részlete. A falak elbontása után a 
területet törmelékekkel hordták tele. Érdekes adat, hogy 
egy szemtanú elmondása szerint a télikert helyén az 
50-es évek elején két nagy gödör tátongott, amelyet ak
koriban töltöttek fel földdel. Az elmondásban szereplő 
feltöltés megfigyelhető a rétegsorokban a kápolna előt
ti, valamint az ebédlóbó1 levezető lépcső előtti szaka
szon. Nem rendelkezünk információkkal a télikert el
bontásának idejéró1, az ellenőrizhető szóbeli közlés vi
szont arra utal, hogy az elbontás nem sokkal az 50-es 
évek előtt történt. 
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A kutatószelvényekből kitermelt törmelékben sok 
igen vastag, 1 cm-nél vastagabb síküvegtöredéket ta
láltunk, amelyek valószínűleg a vasszerkezet üvegtáb
láiból származnak. Szintén a betöltésbó1 kerültek elő 
a már említett sárga színű, peremes padlótégla-töre
dékek, amelyekkel a „hőfolyosót" fedték. Az igen nagy 
számban eló'került más típusú, bordós-vöröses színű, 
zúzott kóoó1 készült, helyszínen öntött padló töredé
kei talán a sárga padlótéglák fölött helyezkedtek el, és 
ilyen típusú padlóval borították a télikert egy részét 
vagy egészét. 

3 5 2 .  Szabadszá l lás ,  Gyakorlótér 
( Bács-Kiskun megye) Sza , A 

LISKA ANDRÁS 

A részletes tanulmányt lásd a 75. oldalon! 
BALOGH CSILLA 

3 5 3 .  Szakcs, Borjádpuszta, Borjádi-dűlő 
(Tolna megye) Kö 
Wosinsky Mór könyvébó1 ismerjük a Borjád pusztán, az 
Éhes-hegy déli csúcsán talált, római kövekbó1 és téglák
ból épített középkori templomhelyet. Az általa leírt he
lyen a WMM EOV-térképe egy Miklós Zsuzsa által ké
szített légi fotóról ismert lelónelyet tüntet fel. Az Éhes
hegy neve mára eltűnt. 

A Szakcstól DNy-ra fekvő Borjádpusztától DK-re, a 
Borjádi-árok és a Kiskondai-patak közötti földnyelven, 
a Borjádi-dűlő D-i részén végeztünk terepbejárást 2003. 
május 10-én, a dűlőre meró1egesen vetett búzatáblától 
D-re. A dombhát alján és oldalán közepes sűrűségben 
középkori kerámiát találtunk. A domb kiszélesedő, la
pos tetején, közvetlenül a búzasávtól D-re elszórtan 
nagyméretű, fehér mészköveket figyeltünk meg, a mű
veléshatárt jelző mélyebb barázdában és szűkebb kör
nyékén pedig apró építési törmelék is jelentkezett. Az 
innen É-ra, magasabban fekvő, térdig érő búzavetés trak
tornyomaiban szétnézve kiderült, hogy az épületnek 
csak kisebb, D-i széle fekszik a szántásban, a kövek és 
kevesebb tégla, valamint a kevés embercsont túlnyomó 
része a vetésben található. D-ró1 nézve a templom domb
j a  határozott kiemelkedésként érzékelhető. A rom ki
terjedése a középkori templomhelyekéhez képest szo
katlanul nagy, Ny-K irányban kb. 40x30 m.  

Wosinsky leírása alapján ezt a helyet kell az  általa 
megtalált rom helyével azonosítanunk, amelyet egyér
telműen - semmilyen forrásból nem ismert - középko
ri templomnak tarthatunk. Feltűnő a kövek meglepően 
nagy száma és mérete; ezt minden bizonnyal az innen 
K-re kb. 2 km-re fekvő, a korai Iovai-val azonosított, ha
talmas kiterjedésű római romterület közelsége magya
rázhatja, amely a középkorban is nyilvánvalóan kóoá
nyaként-szolgált. 

A középkori település a templomhelytó1 D-re, a két 
patak összefolyásáig helyezkedik el, mindkét patak men-

tén. A templomot rejtő búzasávtól É-ra fekvő részt nem 
jártuk be. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

3 5 Li .  Szatymaz, 51 / 1 2  számú lelőhe ly 
( Csongrád megye) Sza 
A lelónelyen (M5 58. lh.) 2003. június 27. és július 18. 
között folytattunk megelőző feltárást az M5 autópálya 
Csongrád megyei szakasza nyomvonalának előzetes fel
tárása során. A feltárt terület nagysága 7180 m2. 

A leló11elyen 78 objektum került elő, amelyek nagy 
többsége - néhány újkori j elenség kivételével - a szar
mata korból származik, többek között egy cölöpös szer
kezetű felszíni ház maradványai nagy mennyiségű ke
rámiaanyaggal. 

A kitűzött terület a nyomvonal részletére, illetve a 
hozzá Ny feló1 csatlakozó felüljáró nyomvonalára ter
j edt ki, erősen tagolt volt, dűlőutak és csatorna is ke
resztezte. K-i szélén teljes hosszában, illetve D-i részén 
nyitott felületen semmilyen jelenség nem került elő. 
Csupán a nyomvonal Ny-i szélén, illetve a felüljáró 
nyomvonalán, a csatornától D-re kerültek elő régészeti 
j elenségek, amelyeket a nyomvonalban sikerült lehatá
rolni. A lelónely a nyomvonalban semmilyen irányban 
nem folytatódik. A néhány újkori j elenség a csatornától 
É-ra nyitott felületen került elő. 

BENDE LÍVIA - LőRINCZY GÁBOR 

3 5 5 . Szákszend, Nagy Gyeptörés 
( Komárom-Esztergom megye) Ró 
2003. november 24-én telefonon értesítették a Kuny Do
mokos Múzeumot, hogy a község határában szántás köz
ben szarkofágot találtak, melybe az ekevas beletört. 
Azon a részen már évek óta valamit karcolt az eke, amit 
24-én markolóval ki akartak emelni. Ennek során lekap
ták a szarkofág tetejét és belemarkoltak a kó1ádába is, 
amelynek két hosszanti oldalát markolólapátnyi széles
ségben ugyancsak kibontották. A kiszedett csontokra va
ló tekintettel értesítették a múzeumot, a további tény
kedést pedig abbahagyták. 
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A leló11elyre egy darus kocsival együtt 26-án men
tünk ki. A szarkofág a Szákszendi Mezőgazdasági Rt. ser
téstelepével szembeni, attól K-re lévő úgynevezett B2 
(korábbi 20-as) táblában (hrsz.: 083/i, régi neve „Nagy 
Gyeptörés") feküdt. A dlílőt a sertésteleptó1 a Szendi-ér 
választja el. A szarkofágban lévő föld tetején törött cson
tok voltak láthatók. A ládában a föld bolygatott volt, 
valamennyi csontot törötten, másodlagos helyzetben ta
láltuk. A szarkofágfenék K-i szélénél, a fenéktó1 2 cm 
magasan, a kőpárna aljánál egy bronzpénzre leltünk. 
Más melléklet a bontás során nem került elő. A láda 
(mérete: 72x185x89 cm) K-i, hosszanti oldalán látható 
keretelésben a felirat nem vésett volt. A fedelet ham
vasztásos temetkezés sírkövébó1 alakították ki oly mó
don, hogy a feliratos, figurális rész volt a láda belseje 
felé fordítva és az egykori sírkő hátsó részébó1 faragták 
ki a fedél háztető alakú formáját. A figurális rész telje
sen kopott, csak a keretelések és a tagoltság egykori mi
kéntje volt felismerhető. Mérete: 110x198x30 cm. (Lásd 
az illusztrációt ! )  

Dokumentálás után a ládát kiemeltük és  a fedéllel 
együtt a tatai vár udvarába szállítottuk, a csontanyag és 
a pénz pedig a múzeum raktárába került. 

PETÉNYI SÁNDOR 

3 56.  Szá lka ,  Öregtemplom-dűlő 
(Tolna megye) Ó, Kö 
A dűlőben fekvő középkori templomról egyetlen forrá
sunk az első katonai felmérés, amely itt régi templomot 
tüntet fel. 

A falutól ÉK-re, két patak találkozásától Ny-ra fek
vő dlílóoen, a horgásztó feletti száraz szántóföldön, bo
káig érő, gazos repcében végeztem a terepbejárást 2003 . 
április 23-án. A templom az erdő szélétó1 kb. 20-30 m
re, nem a dlílő legmagasabb pontján, hanem attól kissé 
ÉÉK-re, egy a környezetébó1 alig kiemelkedő, kb. 0,5 m 
relatív magasságú kiszélesedő földnyelv K-i felén fek
szik, helyét 15x20 m-es területen kevesebb tégla-, és fő
leg (környékbeli eredetű, barnás kemény) kőtörmelék 
jelzi, közepes slírlíségben. Embercsontot csak elvétve 
találtam, elsősorban a K-i lejtős részen. 

A falu kiterjedését pontosan nem tudtam megálla
pítani: É-on az erdő széléig j elentkeztek leletek, K-en 
pedig a földesútig; D-en a templomtól kb. 150 m-re szűn
tek meg. A leló11elyen néhány őskori töredék is előfor
dul. 

3 5 7. Százhalombatta , Földvár 
(MRT 7. k. 2 712 lelőhely) 
( Pest megye) B 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Az „Emergence of European Societies"21 elnevezésű 
nemzetközi kutatóprogram keretén belüli százhalom
battai projekt22 eredményei 2003-ban j elentős állomás
hoz értek. 2003 az ásatás hatodik éve, mostanra mintegy 
100-120 cm vastagságú rétegsort távolítottunk el a kö
zel 6 m vastag tell felső rétegeibó1, s sikerült minden 
késóobi korszak objektumait feltárnunk. A 2003-as ása
tási szezon végére már csak bolygatatlan középső bronz
kori rétegekkel számolunk. 

A nagyszabású ásatást 20x20 méteres, É-D irányí
tású szelvényben 1998-ban kezdtük - Poroszlai Ildikó 
korábbi, 1989-93-as szelvénye mellett23 -, elsősorban 
az új módszerek elméleti és gyakorlati kidolgozásával. 
Ekkor kísérleteztük ki a hosszú távon alkalmazandó ása
tási módszereket, bontási technikákat, mintavételezési 
stratégiát és a dokumentációs rendszer alapját. A feladat 
nem volt egyszerű, hiszen három különböző kultúra el-

21 KRISTIANSEN, K. :  The emergence of European Communities: 
household, settlement and territory in Later Prehistory (2300-
300 BC). ln: PoROSZLAI, I. and VrczE, M. (eds), Százhalombatta 
Archaeological Expedition, Annual Report I, 2000, 7-12. 

22 A százhalombattai projektrészben közreműködő külföldi part
nereink: Göteborg-i egyetem, Southampton-i egyetem, Camb
ridge-i egyetem és a Svéd Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal mun
katársai, tanárai, egyetemi hallgatói. 

23 ----1'0ROSZLA1, -1. : Excavation_ campaigns aL the Bronze -.Age_tell site 
at Százhalombatta-Földvár !: 1989-1991; II. 1991-199} ln: Po= 
ROSZLAI, I. and VrczE, M. (eds), Százhalombatta Archaeological 
Expedition, Annual Report 1, Bp„ 2000, 13-74. 
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térő ásatási tradíciót kellett közös nevezőre hozni.24 A 
sikeres eredményt részletesen ismertettük a Régészeti 
kutatások Magyarországon 2002. évi kötetében.25 

24 A magyar, a svéd és az ekkor még a telit ásató partnerek közé 
tartozó chicagói Northwestern Egyetem hagyományait és ásatá
si elképzeléseit dolgoztuk össze. 

2 5  VrcZE M.:  A Százhalombatta Projekt által alkalmazott ásatási tech
nika - Excavation methodology on the Százhalombatta Project. 
ln: Régészeti kutatások Magyarországon 2002 - Archaeological 
lnvestigations in Hungary 2002. Budapest, 2004, 131-146. 

Az 1998-2002-ben elvégzett munkákról folyamato
san beszámoltunk a Régészeti kutatások Magyarországon 
sorozat oldalain.26 

A 2003. évi szezon célkitűzése a nagyjából a szel
vény közepén elhelyezkedő omladék határainak tisztá
zása. (Lásd az illusztrációt! )  Az égett omladék ÉNy-DK 
irányban húzódott közvetlen az északi szelvényfaltól in-

26 RKM 1999, 246.; RKM 2000, 207.; RKM 2001, 217; RKM 2002, 
269. 
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dulva. Az északi része 6-8 méter szélességben kifutott 
a szelvénybó1, így a keleti, déli és nyugati széleit kellett 
megkeresni. A keleti oldala viszonylag korán, az ásatási 
szezon elején tisztázódott. Ezen az oldalon, egy szintén 
ÉNy-DK irányú utca határolta a ház (No. 1818) omla
dékát. A kb. 50-60 cm széles utca másik oldalán egy le 
nem égett ház (No. 3147) hosszanti oldala került elő. 
A rétegtani megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a 
két ház, a 3147-es számú és az 1818-as legfelső rétege 
egykorú. Az 1818-as ház déli oldalának meghatározá
sa j óval nehezebbnek bizonyult. A szelvény ezen olda
la, mint ahogy már a korábbi rétegekbó1 is kiderült, 
meredeken lejt. Az égett omladék a fenti rétegekhez 
hasonlóan egy törésvonal után meredeken lejteni kez
dett a téglagyári völgy, azaz dél felé. A szelvény déli 
fala mentén elhelyezkedő négyzetekben az omladékot 
fedő kevert réteg igen vastag, 30-40 cm volt. A nem 
teljesen összefüggő, töredezett omladék ellenére kiraj
zolódott a ház déli széle is. A szelvény nyugati felé
ben, délnyugaton 10 méter, északnyugaton 6 méter szé
les területet kellett feltárni, illetve itt megkeresni a ház 
nyugati szélét. Az 1745-ös számú agyagos réteg alatt, 
részben az 1818-as ház felett egy barnás, faszenes, le
letekben gazdag, egységes réteg jelentkezett, amely 
háztartási hulladékban gazdag felszínt sugall. Ez a ré
teg két ásónyom vastagságúnak bizonyult. Színe, össze
tétele, állaga a teljes vastagságban azonos volt. Ezen 
réteg elbontása közben találtuk meg a ház nyugati szé
lét, ami töredezetten, nagy lejtésekkel, lépcsőzetesen 
jelentkezett. A szelvény nyugati részében a vastag ház
tartási hulladékos réteg alatt, az 1818-as ház korábbi 
fázisával egy szinten két újabb házmaradvány került 
elő. A délnyugati sarokban a 3181 -es számú, az észak
nyugatiban a 3076-os számú található. Egyik ház sem 
égett le, mind faluk, mind padlójuk sárga tapasztott 
agyagból készült, cölöpös szerkezetük van. 

A fentieket egybevetve 2003-ban a 20x20 méteres 
szelvényben összesen öt vagy hat középső bronzkori ház 
maradványát tudtuk egy szinten megfogni. Ennek tük
rében le lehet vonni néhány településszerkezeti követ-

keztetést a bronzkori telep Koszider korú fázisáról. Ez a 
települési szint a kerámiaanyag alapján a korszak klasszi
kus fázisába tartozik. Koszider korú leletanyag már köz
vetlen a humuszból és az az alatti rétegektó1 folyamato
san kerül elő, tehát a százhalombattai tell telep ezen 
részén több, mint egy méter vastagságú Koszider korú 
réteggel és számos települési fázissal kell számolni. A 
felsóob rétegek töredezett objektumai és bolygatott 
szintjei ellenére egyértelmííen kirajzolódott, hogy a ko
ra bronzkori hagyományoktól eltérően ebben a korban 
a település belső struktúrája nem állandó, hanem in
kább pulzáló, változó. A település adott területén verti
kálisan változik annak használata, illetve funkciója. Az 
1818-as számú ház megjelenéséig biztosan házhoz tar
tozó padló- vagy falmaradvány csupán a szelvény észa
ki részében, egy viszonylag kis ( 4x8 m-es) területen volt 
található. Itt egymás alatt legalább kettő, de elképzel
hető, hogy három házréteg volt, tehát a szelvény északi 
oldala végig lakóterület volt. A szelvény többi, nagyob
bik részét általános feltöltések, agyagos munkafelüle
tek, háztartási hulladékot tartalmazó területek töltöt
ték ki váltakozva. Ezek alapján ez a terület a település 
utolsó fázisaiban igen mozgalmas volt, váltakozó funk
ciót töltött be.27 

Külön említésre méltó a szelvény déli-délkeleti ré
sze, ahol megállapítható, hogy itt folyamatosan igen 
élénk és speciális tevékenységeket folytattak a telepü
lés eddig feltárt időszakában. Ezen a területen került 
elő korábban egy hároméves bika csontváza, amelyet 
egy elszenesedett deszkamaradványon találtunk. Ugyan
ehhez a területhez köthető egy csecsemő erősen zsugo
rított csontváza, s szintén itt került elő 2003-ban egy 
speciális funkciójú kitapasztott oldalú gödör (No. 3070). 
Ez az objektum először egy vízszintes tapasztásként je
lentkezett sok, részben sorban, részben rendszertelenül 
elhelyezkedő 10-15 karólyukkal. Bontása közben egy ki 
nem égett rostélyos kemence vagy esetleg kerámiaszá
rító építmény maradványára gondoltunk. A „rostélyos" 
rész elbontásakor az alsó platni vagy az építmény alja 
helyett egy vastagon kitapasztott falú gödröt találtunk 
egy széttört Vatya urna darabjaival és néhány emberi 
maradvánnyal. A gödörben az urnában lévő felkarcson
ton és a mellette elhelyezett medencecsonton kívül más 
számottevő lelet nem volt. Betöltésébó1 néhány apróbb 
csont és cserép került elő, melyek az egykori betöltéssel 
együtt kerülhettek a gödörbe, közvetlen kapcsolatuk sem 
az urnával, sem az emberi maradványokkal nem volt 
kimutatható. A botrosz-nak elnevezett objektum áldo
zati jellegét két tényező is alátámasztja. Az egyik, hogy 
a Kárpát-medencében a neolitikum óta nem volt szo
kás emberi maradványokat tell telepen elhelyezni. A 
másik a Vatya-kultúra köztudottan jól ismert, telepek-

27 S0RENsEN-V1czE nyomtatás alatt. 
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tó1 elhatárolt urnatemetőiben történő hamvasztásos te
metési rítusa.28 

A 2003-as ásatási szezonban a szelvény délnyugati 
sarkában talált ház (No. 3181) padlójáról, a tűzhelytó1 
20 cm-re délkeletre egy kőkoncentrációból előkerült egy 
ép tokos véső. Ehhez mind típusban, mind korban leg
közelebb a dunaújvárosi I. Koszider kincsben található 
véső áll,29 habár a Százhalombattán előkerült darab na
gyobb és robosztusabb. Hasonló véső ismert még So
mogy megyébó110 és talán a nagyhangosi kincsben ta
lálható töredék11 is ehhez a típushoz tartozik. (Lásd az 
illusztrációt a 292. oldalon! )  

Összegezve egyértelműen megállapítható, hogy a 
százhalombattai földvár bronzkori tell, a Koszider kor
ban sűrűn lakott település volt. Az általunk feltárt ré
szén viszont rétegenként más-más tevékenységeket foly
tattak, tehát a település belső struktúrája életének utol
só évszázada folyamán lakószintenként változott. 

PoRoszLAI ILDIKÓ - VrczE MAGDOLNA 

3 58.  Százha lombatta, Turul u tca Li 9-51 -53 .  
( Pest megye) B 
2003. április 17-18-án bejelentést követően leletmentést 
végeztünk az építési telken található agyagos löszfalban 
(hrsz.: 11/2). Eló'került négy gödör, amelyek leletanyaga 
csont, kerámia, pattintott kőeszköz, faszén volt. 

BALOGH ÉVA 

3 59.  Szeged ,  Kiskundorozsma, Daru-halom-dűlő 1 .  
(Csongrád megye) Á? 
Az M5 és a hozzá kapcsolódó úgynevezett M430 jelzetű 
tervezett autópálya nyomvonalán végzett kutatások ke
retében 2003. május 27. és júius 13. között megelőző 
feltárást végeztünk a jelzett területen (26/93; M5 Nr. 
61 =M43/3). A terepbejárási adatok alapján középkori 
település maradványaira számítottunk. 

A régészeti lelőhely Kiskundorozsmától ÉNy-ra, az 
Algyői főcsatorna mentén helyezkedik el, a Maty-ér két 
ága között, mindkét medertó1 kb. 500 m-re található. 

A feltárásra kijelölt terület határait földmunkagé
pekkel körbeástuk. A humuszolt terület nagysága 5122 
m2• A lehumuszolt területen összesen 33 régészeti j e
lenséget találtunk. Mivel ezek mindegyike cölöplyuk 
volt és régészeti korhatározásra alkalmas leletet nem 
találtunk bennük, a kijelölt területet nem tártuk fel 
teljes egészében. A megkutatott terület nagysága kb. 
12 OOO m2• 

A feltárt régészeti jelenségek minden bizonnyal a 
lelónelytó1 K-re fekvő, nagy kiterjedésű Árpád-kori te
lepülés külső részeit (Kiskundorozsma, Daru-halom-dű
lő II. 26/94 (M5 Nr. 62=M43/4)) ,  valószínűleg az álla
tok legeltetésére használt területeit jelzik. 

A feltáráson részt vett Mészáros Patrícia, Nagy Már
ta régészhallgató, Szeles Imre és Magyar Emil ásatási 
technikus. 

PALUCH TmoR - SzALONTAI CsABA 

360.  Szeged, Kiskundorozsma, Daru-halom-dűlő I I .  
(Csongrád megye) Sza, A ,  Á 
2003. június 5. és október 17. között megelőző feltárást 
végeztünk a jelzett területen (26/94; M5 Nr. 62=M43/ 
4). A terepbejárási adatok alapján ős- vagy népvándor
lás kori, illetve középkori település maradványaira szá
mítottunk. 

A régészeti lelőhely Kiskundorozsmától ÉNy-ra he
lyezkedik el a Maty-ér egyik ágának Ny-i partján, a me
derrel párhuzamosan futó két dombháton. 

A tervezett nyomvonal mintegy 350 m hosszú, és 
90 m széles területen érintette és veszélyeztette a régé
szeti lelőhelyet. A feltárásra kijelölt terület teljes felszí
nét földmunkagépekkel humuszoltuk. Az így feltárt te
rület nagysága 32 444 m2, amelyen összesen 525 régé
szeti jelenséget találtunk. 

Alapvetően 2 nagy korszak régészeti j elenségeit 
határoztuk meg. 93 db avar kori sírt tártunk fel. A sírok 
kora, a bennük talált ékszerek, lemezes övdíszek, gyön
gyök és kerámia alapján a közép és késő avar közti át
menetre tehető. Az egyik sírban bizánci solidust is ta
láltunk. 

A sírok tájolás ÉNy-DK, erősen É felé térnek el, de 
több sírt Ny-K, vagy K-Ny irányban ástak meg. A te
mető sírjai megközelító1eg 3 sorban helyezkednek el. A 
temető teljes területe és az összes sír feltártnak tekint-

28 Fontos itt megjegyezni, hogy az általános halotthamvasztásos hető. A sírokban számos érdekes sírgödör-formát, ko-
rítus ellenére, minden nagyobb Vatya temetó'ben található né- porsót sikerült megfigyelnünk. A sírok között egy fül-
hány csontvázas sír, mely az akkori társadalom valamilyen (akár kesírt is feltártunk. 
pozitív, akár negatív módon) megkülönböztetett tagja lehetett , 
(VrczE, M. :  Dunaújváros-Duna-díílő. - The Early and Middle Lelónelyünk másik fontos rétege egy Arpád-kori te-
Bronze Age cemetery of Dunaújváros-Kosziderpadlás, PhD lepülés volt. A Maty-ér mentén párhuzamosan elhelyez-
disszertáció ELTE Régészettudományi Intézet, Budapest, 2001„ kedő településnek csak a mederre meró1egesen futó, a 
6opp). Elképzelhető, hogy a 3070-es gödörrel kapcsolatban ha- nyomvonal által érintett részét tudtuk feltárni; az Ár-
sonló jelenségró1 van szó, csupán még hangsúlyozottabb formá-
ban. pád-kori település maradványai a feltárás teljes felüle-

29 Mozsoucs, A.: Bronzefunde des Karpatenbeckens. Depotfund- tén megtalálhatók voltak. A település intenzitása és szer-
horiz_<mte von H�dúsámson und KoszidefJ.Jadlás. Bud�� 1967L _ _ kezete közepes. Vermeket, földbe ásott házakat,_kovács-
6
M
3 Taf. 46·3· 

6 T f 8 műhelyeket, kutakat, árkokat, árokrendszereket, kará-30 OZSOLICS 19 7, a . 3 .1. 
31 Mozsoucs 1967, Taf. 31.121. mokat, telekként értelmezhető gazdasági egységeket és 
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udvarokat tártunk fel. Sikerült feltárnunk a település 
Ny-i szélét jelző kettős árokrendszert is. Az egyenként 
6-8 m széles, átlagosan 1 m mélységű árkok egymástól 
mintegy 10 m-re helyezkedtek el, és párhuzamosan fu
tottak. Három Árpád-kori kút feltárását a feltörő talaj
víz miatt felfüggesztettük. 

A lelónelyen feltártunk továbbá 3 vermet, melyek 
a szarmata korra tehetők. 

A feltáráson részt vett Mészáros Patrícia, Nagy Már
ta, Sátay Emese, Herendi Orsolya, Földvári Anna, Be
nedek András, Hornok Péter, Kovács Norbert, Lukács 
József, Pintye Gábor, Sóskúti Kornél, Tompa György, 
Varga Sándor régészhallgató (SZTE), Sánta Barbara ré
gészhallgató (ELTE) , Szeles Imre, Nagy Norbert, Ma
gyar Emil ásatási technikus. 

PALUCH TIBOR - SzALONTAI CsABA 

361 .  Szeged, Kiskundorozsma, Tóth János dombja 1 .  
(Csongrád megye) B, LT, Sza , Kk, Kú 
Az M5 és a hozzá kapcsolódó úgynevezett M430 jelzetű 
tervezett autópálya nyomvonalán végzett megelőző fel
tárások keretében 2003. szeptember 4. és november 28. 
között megelőző feltárást végeztünk a jelzett területen 
(26/66; M5 Nr. 60=M43/2) . A terepbejárási adatok alap
ján bronzkori és késő középkori település maradványaira 
számítottunk. 

A régészeti lelónely Kiskundorozsmától ÉNy-ra he
lyezkedik el, a Maty-ér egyik ágának K-i partján, a me
derrel párhuzamosan futó dombháton. 

A tervezett nyomvonal mintegy 250 m széles, és 
200 m hosszú területen érintette és veszélyeztette a ré
gészeti lelónelyet. A feltárásra kijelölt terület 5,5 ha 
nagyságú, amelyet földmunkagépekkel humuszoltunk. 
Munkánk során sikerült az ismert lelónelyek kiterjedé
sét pontosan körülhatárolni, így nem volt szükség arra, 
hogy a kijelölt teljes felületet megkutassuk. 

A feltárt terület nagysága 33 519 m2• A lehumuszolt 
felületen összesen 379 régészeti jelenséget találtunk és 
tártunk fel, melyek több korszakba sorolhatók. 

A kora bronzkort néhány településjelenség képvisel
te, ezek mind gödrök voltak. A bennük talált leletek kö
zött belsődíszes táltöredéket is találtunk. Néhány ver
münk a bronzkor késői szakaszára, valószínűleg a Gáva 
kultúrára keltezhető. 

Feltárt gödreink egy részében keltákra jellemző, ko
rongolt kerámiát is találtunk. 

Az őskori település jelenségek mellett egy kiscsaládi 
szarmata temetőt is sikerült feltárnunk. Néhány sír volt 
körárkos temetkezés, egy árok nélküli sír volt, két má
sik sírt pedig a feltárt körárkokban találtunk meg. A 
sírok mindegyike rabolatlan, és többségük bolygatat
lan. A feltárt mellékletek alapján gazdag középréteg 
kis családjának temetőjét sikerült teljes egészében fel
tárnunk. 

A nyomvonal által érintett területen egy késő kö
zépkori-kora újkori település számos maradványát -

nagyméretű vermeket, karámokat, gazdasági egysége
ket, földbe süllyesztett házakat - sikerült feltárnunk. 

A feltáráson részt vett Mészáros Patrícia, Nagy Már
ta, Sátay Emese, Benedek András, Lukács József, Scholcz 
Róbert, Sóskúti Kornél, Tompa György, Varga Sándor 
régészhallgató (SZTE), Sánta Barbara régészhallgató 
(ELTE) , Szeles Imre, Nagy Norbert, Magyar Emil ásatá
si technikus. 

PALUCH TIBOR - SzALONTAI CsABA 

362 .  Szeged, Kiskundorozsma, Tóth János dombja I I .  
(Csongrád megye) Sza 
2003. november 17. és november 28. között megelőző 
feltárást végeztünk a jelzett területen (26/92; M5 Nr. 
59=M43/1) .  A terepbejárási adatok alapján középkori 
település maradványaira számítottunk. 

A régészeti lelónely Kiskundorozsmától ÉNy-ra he
lyezkedik el, a Maty-ér egyik ágának Ny-i partján, a me
derrel párhuzamosan futó dombháton. A lelónely az 
úgynevezett Szeged-Északi csomópont területén helyez
kedik el. A feltárásra kijelölt terület 150x150 m.  

A kijelölt terület széleit földmunkagépekkel humu
szoltuk. Régészeti jelenséget csak a terület D-i széle men
tén találtunk, és ezek alapján azt feltételezzük, hogy a 
lelónely nem K-i irányban, azaz a Maty-ér felé terjed, 
hanem valószínűleg azzal párhuzamosan az M5 autó
pálya nyomvonalán D felé halad tovább. A 2003. évi 
ásatás célja a lelónely létének igazolása volt, annak ér
dekében, hogy meghatározzuk a 2004. évben folytató
dó megelőző feltárás területét. 

A kijelölt terület mentén nyitott szelvények összfe
lülete 4952 m2• A lehumuszolt felületen 10 régészeti je
lenséget találtunk. Ezek mindegyike szarmata kori verem. 
Az egyik gödörben terra sigillata töredékeket is találtunk. 

A feltáráson részt vett Nagy Márta és Scholcz Ró
bert régészhallgató (SZTE). 

PALUCH TIBOR - SzALONTAI CSABA 

363 .  Szeged, Kiskundorozsma, 26/60 számú 
lelőhely 
(Csongrád megye) B, Sza 
A lelőhelyen (M5 31.) az M5 autópálya nyomvonala 
Csongrád megyei szakaszának feltárása során, a kisajátí
tás üteméhez alkalmazkodva, több részletben végeztünk 
feltárást 1998-2000 között, D-ró1 É felé haladva. 2003-
ban június 10. és 26. között dolgoztunk a lelónely nyom
vonalba eső részének É-i szélén, a feltárt terület nagysá
ga 1500 m2 volt. Összesen 31 objektum (gödör) került 
elő, amelyek a korábbi években feltárt jelenségekhez ha
sonlóan a bronzkori halomsíros kultúra időszakából és a 
szarmata korból származnak. Így összességében a feltárt 
terület nagysága 9450 m2-re, az előkerült objektumok szá
ma 325-re emelkedett. A lelónely nyomvonalba eső ré
sze teljesen feltárt, egyik irányban sem folytatódik. 

BENDE LÍVIA - LőRINCZY GÁBOR 
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3 6 Li .  Szeged, Roosevel t  tér 
(Csongrád megye) LT, Sza , Kk 
S zeged belvárosában, a Móra Ferenc Múzeum mellet
ti (4035/2-es helyrajzi számú) területen 2002. június 
5 .-augusztus 9. között szondázó ásatást végeztünk a 
N KÖM 1 M forintos támogatásával. A feltárás célja a 
szegedi vár bontása alkalmával, a 19.  század végén elő
került római leletek hitelesítése volt. A munka akkor -
különböző okok miatt - félbeszakadt, folytatására 2003. 
augusztus 14.-szeptember 24. között került sor. A mun
ka az előző évben megkezdett, 24 m2-es szelvényben 
folytatódott, annak további mélyítésével. A 2002-ben 
már megtalált 18. századi tüzérségi kaszárnya padló
j át kibontottuk és dokumentáltuk. A kaszárnya padló
j a  alatt fél méterrel két másik - szintén téglából rakott 
- padló részletét találtuk meg, amelyek egy 17. századi 
épülethez tartozhattak. A második leégés alkalmával 
az épület kályhája is elpusztulhatott, valószínűleg en
nek néhány bögre formájú kályhaszemét találtuk meg 
in situ. A megtalált épületek építési és pusztulási ide
je az írott forrásokon kívül az előkerült pénzekkel is 
d atálható. A továbbra is alkalmazott szintkövetéses 
módszerrel kibontottuk a 6-8. szinteket, nagy mennyi
ségű kerámia- és csontanyagot gyűjtve. A reprezenta
tívabb darabok közül kiemelkedik egy gyertyatartó tö
redéke és egy golyóöntő forma, melynek mindkét da
rabja szerencsésen eló'került. A szelvény alsó harma
d ában egy 1,5-2 m vastag humuszréteg helyezkedett 
el, melyben járószintek már nem voltak érzékelhetők, 
itt egy leégett szárnyék(?) sekély alapárkát tudtuk meg
figyelni és dokumentálni. Ebben a humuszos rétegben 
kerültek elő a szarmata, illetve feltehetően 2. századi 
római kerámiatöredékek is, melyekkel egykorú objek
tumot sajnos nem találtunk. A sárga agyag altalajt 5,2-
5 ,3  m-es mélységben értük el. A humusz leszedése so
rán egy nagyméretű ÉNy-DK-i irányú árkot kezdtünk 
el kibontani, az alját azonban a felfakadó talajvíz miatt 
nem tudtuk elérni. A szelvény déli részében azonban 
előkerült egy kelta szórthamvas sír. A hozzávetó1ege
sen lxl m-es négyzet alakú sírgödörben öt edényt bon
tottunk ki, a hatodik edény darabjait pedig nagyrészt 
szétszóródva találtuk meg. A sírgödör al ján két 
vasfibula, egy ívelt pengéjű vaskés, valamint sertés- és 
szárnyascsontok voltak. 

TÖRŐCSIK ISTVÁN - VÖRÖS GABRIELLA 

3 6 5 .  Szeged, Tápé határa 
( Csongrád megye) U, Sza, Kú 
A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
M akóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót- követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran-

zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban a 2003. évi terepbejárás során 43 régészeti lelőhely 
került elő. A kutatás módszerének megfelelően vala
mennyi felszíni telepnyom. 

Ásványhát, MOL 3. lelónelyen római kori (szarma
ta) ; Kemes, MOL 4. lelónelyen római kori (szarmata) ; 
Malajdok I, MOL 5. lelónelyen kora űjkori; Malajdok II, 
MOL 6. lelónelyen újkőkori (Körös-kultúra) felszíni te
lepnyomot rögzítettünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM-SZTE Régészeti tan
szék hallgatói. 

366. Szeged, Zárda u tca 7. 
(Csongrád megye) Sza 

BENDE LÍVIA 

2003. október 11-én a felújítás alatt álló épület udva
rán egy hozzávetőlegesen 2x3 m-es, átlagosan 275 cm 
mély gödröt találtunk, melybó1 sok állatcsont és való
színűleg késő szarmata fazék összeillő fenéktöredékei 
kerültek elő. Dokumentáltuk az akna kb. 2 m mély ke
leti metszetfalát, a vegyes leletanyagot a múzeumba 
szállítottuk. 

Munkatársak: Füköh Dániel, Pintye Gábor, Scholcz 
Róbert, Sóskúti Kornél és Wilhelm Gábor. 

367. Szegerdő határa 
(Somogy megye) Ő, N, Á, Kö 

TÖRŐCSIK IsTv ÁN 

2003. november 20-21-én terepbejárást végeztünk a köz
ség teljes közigazgatási területén, amire régészeti örök
ségvédelmi hatástanulmány elkészítése miatt került sor. 
A vizsgálat során először e terület domborzati, vízrajzi 
viszonyait vizsgáltuk meg, ezt állapotfelmérés követte. 
Ahol erre lehetőségünk volt (szántás, vetés, tarló), ott 
extenzív terepbejárást is végeztünk. 

A kutatás során összesen 11 lelónelyet azonosítot
tunk, ezek jellege: őskori (közelebbró1 meg nem hatá
rozható) telep, népvándorlás kori telep, Árpád-kori te
lep, középkori templom és temető, középkori falu. A vizs
gálat során kiderült, hogy a terület mai tájhasználata 
részben mesterséges kialakítású, történeti korokban 
többnyire erdők álltak a helyén. A lokalizált lelónelyek 
többsége a Maros-völgyi-csatorna keleti partja mellé 
esik, de több lelónelyet találtunk a településtől délre 
eső magaslatokon, dombhátakon is. Marótpuszta-dűlőn 
sikerült lokalizálnunk egy templom és egy körülötte fek
vő középkori település maradványait, feltételezhetjük 
hogy ez a középkori Marót faluval és templomával azo
nosítható. A kutatás során nem tudtuk vizsgálni a tele
pülés külterületének erdővel borított nyugati és délke
leti részeit. 

Munkatársak: Marton Tibor, Molnár -Attila és Stib
rányi Máté régészek, Szabó Zoltán régésztechnikus. 

GÁBOR OLIVÉR 
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368.  Szeleste, temető mel lett 
(Vas megye) Kk 
A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

A temető mellett késő középkori telep nyomait re
gisztráltuk (32. sz. lelóbely). 

369.  Szentendre, Paprikabíró utca 1 0. 
( Pest megye) Ró 

lLON GÁBOR 

2003-ban a telek (hrsz.: 1065 és 1066) nyugati, Római vár
kert utca felé eső határán új kerítést építettek a régi nyom
vonalán. A kézi munkával kiásott, mintegy 50 cm mély 
kerítésalapozás két részletben készült el: a déli szakasz áp
rilisban, az északi rész júliusban. A régészeti szakfelügye
let során bebizonyosodott, hogy a nyomvonal mindvégig 
bolygatott talajban halad: az alapozási árokból sok kő- és 
tegulatöredék került elő, ezek egy részét már egy korábbi 
építkezés alkalmával egymáshoz betonozták. 

A töredékek közül 5 bélyeges teguladarabot talál
tunk, amelyek közül négy a Szentendrén állomásozó szír 
cohors, a cohors I. milliaria nova Surorum Antoniniana 
(C+NS [ ] és [ ] SSS) sima keretben lévő bélyegtöre
déke, egy pedig a legio II. Adiutrix ansa lunatas keretű 
töredéke. 

A tegulákon kívül még néhány római kori edénytö
redék is előkerült. 

A kerítés nyomvonala részben Szentendre - Ulcisia 
Castra - római táborának északi falán belül, részben 
azon kívül fut. Az MRT 7. kötetében, a 28/1 lelóbelyhez 
közölt táboralaprajz szerint a telken kívül, a Római vár
kert utcában a tábor fala már egyszer előkerült. Jelen 
alapásás nem érte el a táborfalat. 

3 70. Szécsény, Rákóczi út 93.  
(Nógrád megye) Kk 

MARÓTI ÉVA 

2003. december 3-án szakfelügyeletet biztosítottunk a 
telek (hrsz.: 80) kapubejárójában, szennyvízcső beköté
se miatt. Nevezett ingatlan Szécsény-Belváros régésze
tileg védett területére esik. A bekötést átfúrásos mód
szerrel végezték, melynél a fúró számára kellett egy mé
lyebb gödröt ásni (mérete: 2x1 m, 190 cm mély). 

A kb. 2 m széles kapubejáró közepén a felső rétege
ket az akna mélyítésekor, a ház építésekor, illetve csa
padékvíz-elvezető cső fektetésekor igen erősen megboly
gatták. A csapadékvíz-elvezető cső alatt és a ház alapo
zása alatt tapasztaltunk érintetlen rétegeket kb. 20 cm 
szélességben. A rétegek az egykori városfalat övező egyik 
sáncárokhoz tartoztak, melybó1 szórványosan került elő 
16-17. századi kerámia. A fúróakna alja a sáncárok alját 
nem érintette. 

BÁCSMEGI GÁBOR 

3 7 1 .  Szigetszentmiklós, Laki-hegy, Dunára-dűlő 
( Pest megye) B, Á 
2003. március 7. és október 8. között, az MO útgyűrű 
M1 és M7 közötti szakaszának bővítése kapcsán a Bu
dapesti Történeti Múzeum által kutatott területen 35 
objektumot tártunk fel. Ezek a 19. objektumon kívül, -
amely egy Árpád-kori földbe mélyített ház volt a hozzá 
tartozó kemencével együtt - bronzkoriak voltak. 

A területen megfigyelhető volt, hogy hat ovális gö
dör félkörívben helyezkedik el. A gödrök betöltésébó1 
kerámiatöredékek, csontok, kövek kerültek elő. Az É-i 
területen a nagyméretű objektumfoltból bronzkori gö
dörkomplexum alakult ki. Összesen 8 beásást különí
tettünk el. A gödrökbó1 nagy mennyiségű leletanyag ke
rült elő. 

A 13. számú bronzkori beásásból két egész edény 
került elő, a 34. számú hamvasztásos sírban pedig egy 
egész bronzkori edényke került napvilágra. A korábban 
említett 19 .  számú Árpád-kori ház négyzetes alaprajzú 
volt, déli részén tárológödörrel. A hozzá kapcsolódó ke
mencét háromszor is megújították. A DK-i oldalon ta
láltuk meg a ház lejáratát. 

Összefoglalva elmondható, hogy a korábbi MO-s ása
tások során feltárt bronzkori és Árpád-kori település DK-i 
vége meghatározhatóvá vált. Az előkerült objektumo
kat és leletanyagot összevetjük a korábbi kutatások ered
ményével, amely után komplexebb képet kapunk az 
egész területró1.  

Munkatársak: Horváth László András, Papp Ad
rienn, Reményi László, Terei György, Tóth Anikó régé
szek, Viemann Zsolt geodéta. 

3 72.  Szi l ,  h rsz.: 01 30/ 1 
(Győr-Moson-Sopron  megye) Á 

BENCZE ZOLTÁN 

A község DK-i részén fekvő telken házat és gazdasági 
épületet kívántak építeni. Mivel a telken helyszíni szem
le alapján Árpád-kori településre utaló edénytöredéke
ket észleltünk, megállapodásunk szerint megelőző, tá
jékozódó jellegű feltárásra került sor. 

2003. április 28-án két kutatóárkot nyitottunk a 
tervezett épületek helyén. A 40-50 cm mély humusz 
alatt agyagos, illetve kavicsos altalaj található, embe
ri tevékenységbó1 származó nyomok nélkül. A tájé
kozódó j ellegű feltárás eredménye régészeti szem
pontból negatív, nyilván igen szórt jellegű település 
külső részén elszóródott hulladékot j eleznek a felszí
ni leletek. 

373 .  Szob, Malomkert 
(MRT 9. k„ 26/  1 6  l h . )  
( Pest megy�) U ,  LT 

TOMKA PÉTER 

A részletes tanulmányt lásd az 5. oldalon. 
KŐVÁRI KLÁRA 
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3 7'-l .  Szolnok, Beke Pál ha lma I l l .  
( Jász-Nagykun-Szolnok megye) H 
Tovább folytatódott a már korábban megkezdett honfog
lalás kori temető feltárása. 2003-ban a 27-36. számú síro
kat tártuk fel, melyek a temető szegényebb részéhez tar
toztak. Az eló'került mellékletek között kauricsigák, füles 
gombok, ezüstlemez-töredékek voltak. Annak ellenére, 
hogy a sírok többsége melléklet nélküli, néhány érdekes 
megfigyelést tehettünk. Ismételten megfigyeltük azt a kéz
tartást, amelynél az egyik kéz a mellkason, a másik pedig a 
medencében van. Korábban hasonló kéztartást találtunk 
a 8. , 12. és 20. sírok vázainál. A 31. sír vázánál jól megfi
gyelhető volt az, hogy a halott keze „ökölbe szorítva" volt. 

A feltárt felületen egy keskeny árok futott végig, 
melyben két vázat is találtunk (32. és 35. sírok) . Az egyik
ben egy gyermek, a másikban egy fiatal felnőtt nyugo
dott. Utóbbit erősen bőrbe csavarva temették el, a bőr
maradványokat barnás színű elszíneződésként észleltük. 
Tárgyi melléklet egyik sírban sem volt. 

Úgy tűnik, hogy a temető széléhez közeli felületen 
dolgoztunk. 

A temető középső területén előkerült, már korábban 
ismertetett 21. sír ismételt megkutatása után a teljesen szét
szántott felületen, mintegy 40-50 cm mélyen egy öntött 
bronz kisszíjvéget találtunk. Ez minden bizonnyal lószer
számhoz tartozhatott. Eló'kerülése azért is fontos, mert ez
zel egyértelművé vált a temető topográfiai helyzete. 

3 7 5 .  Szol nok, Tisza-híd 
( Jász-Nagykun-Szolnok megye) Tö? 

MADARAS LÁSZLÓ 

A Tisza augusztus-szeptemberi, rekordokat megdöntő 
alacsony vízállásának (mínusz 279 cm) köszönhetően a 
folyó bal oldalán, a Zagyva-torkolattal szembeni részen 
tölgyfacölöpök maradványai kerültek felszínre. Elvégez
tük a fakonstrukció felmérését, valamint a szárazra ke
rült homokos mederágyból egy kisebb részletet feltár
tunk, továbbá egy teljesen ép cölöpöt kiemeltünk a víz
bó1. Dendrokronológiai és radiokarbon vizsgálatok el
végzése céljából mintákat vettünk, melyek közül az elób
bieket dr. Morgós András (Budapest, Magyar Nemzeti 
Múzeum) ,  az utóbbiakat pedig Debrecenben, az  
ATOMKI-ban dolgozzák fel. Mivel a felszínre került cö
löpkonstrukció elhelyezkedése és rekonstruálható 
nyomvonala megegyezik a Houfnaglius 1617-es metsze
tén ábrázolt török kori hídéval, feltételesen ezen objek
tum maradványaként azonosítottuk. A radiokarbon dá
tumok ismerete előtt azonban ezt teljes bizonyossággal 
nem jelenthetjük ki, ugyanis Szolnok késóbb épített fa
hídjait is a török kori híd közelében emelték. 

3 76. Szombathely, Ady Endre tér 
(Vas megye) Ró 

KERTÉSZ RÓBERT 

A Rohonci úti távhővezeték munkaárkát 2003. május 

22-én tekintettük meg. Az Ady Endre téri parkot átsze
lő É-D-i szakaszon egy, a Járdányi Paulovics István Rom
kert feló1 érkező, K-Ny-i irányú római út kavicsozását 
figyeltük meg a munkaárok metszetfalában. A római 
utat feltártuk és dokumentáltuk. 

2003. június 26-án lakossági bejelentés alapján is
mét a helyszínre mentem, ezúttal az Ady téri parkot K
Ny-i irányban átszelő szakasz földmunkáihoz. A kiszórt 
földbó1 emberi lábszárcsontot, római kori kerámiát és 
terra sigillatát hoztunk a múzeumba. 

A földmunka során római kori leletek (állatcson
tok, kerámia, üveg) és objektumok (útfelszín, pillér) ke
rültek elő. A munkát leállítottam. 

A feltárásra 2003. június 30. és július 2. között 
került sor. A K-Ny-i irányú munkaárok K-i végében 
húzódott a már korábban kiépített távhővezeték. Köz
vetlenül a Ny-i oldalán, általa részben roncsolva, egy 
nagyméretű római kori, csatári kőből épült pillér bon
takozott ki. A kőpillér Ny-i oldalán terrazzo- és tégla
darabokból álló járószint került elő. Az alatta lévő pu
ha, laza töltésből számos római kerámiát gyűjtöttünk. 
A terrazzo alól a pillérrel kötésben lévő falszakasz 
látszott, amely feltételezésünk szerint utat határoló 
korlátfal alapozása lehetett. A pillér É-i oldalán is tég
lából, csatári kőből és kavicsból rakott horizontot tár
tunk fel, ez az említett terrazzo-felszínben folytató
dott. A téglás horizont alatt feltöltésréteg került elő, 
alatta pedig az eredeti, keményre döngölt, kavicsos 
sóderből alapozott út volt. A kavicsréteg teteje egy 
szintben volt a „korlátfal" felső kősorával. Az út irá
nya K-Ny-i, de feltárt részének iránya nem esik egy
be a távhőároknak az első bekezdésben leírt szaka
szában eló'került úttal. 

A feltárást befejeztük, az előkerült épített kőpillért 
a törvények értelmében érintetlenül, épségben kell 
megőrizni. 

Munkatársak: Derdák Ferenc geodéta, Beck-Teleky 
Tamás, Vámos Gábor, Szilasi Attila Botond régésztech
nikusok. 

Krss PÉTER 

3 7 7. Szombathely, Ernuszt kripta környéke 
(Vas megye) U 
Közműárok fektetése során a 4061/31 hrsz. területtó1 
É-ra a egy fekete humuszos, sok paticstörmeléket tar
talmazó gödör metszetére leltünk. A leletmentést 2003. 
július 15-17. között végeztük el .  Egy igen nagyméretű, 
mély ovális alakú fekete humuszos betöltésű gödröt bon
tottunk ki, melyben igen sok tapasztásdarabot, és égés
nyomot figyeltünk meg. Igen sok leletanyag került elő 
belőle: vonaldíszes kerámia, kaptafa alakú kó'balta, nyo
mott gömbös testű hálónehezékek. Feltehetó1eg egy rit
kább dunántúli vonaldíszes kultúrához tartozó telepü
lés egyik gödJ."e. A-kmábbi próbafeltárás és a t€repbgjá
rás alapján a telep É felé folytatódhat. 

FARKAS CSILLA 
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3 78. Szombathely, Juhász Gyu la u tca 1 5 .  
(Vas megye) Ró 
2003. május 16. és június 13. között megelőző régészeti 
feltárást végeztünk, melynek folyamán a tervezett épü
let alatti kb. 300 m2-es területet (hrsz.: 5838) kutattuk 
meg. 

A feltárás kezdetén a gépi földmunka során nagy 
mennyiségű római kori leletanyag került felszínre a te
rületen megfigyelhető, 1,2-1,8 m vastag, sötétszürke fel
töltésrétegből. A nyesés és a rábontások után nyilván
valóvá vált, hogy a római kori leletanyag túlnyomó ré
sze a feltöltés alsó rétegébó1 származik, míg a felső, vas
tagabb réteg újkori cseréptörmeléket, szemetet és állat
csontot tartalmazott. 

Sírok és épülettörmelék nem került elő, ezért kö
vetkeztetésünk az, hogy a leletek vagy máshonnan ke
rültek ide (a területet szeméttelepnek használták) , vagy 
az ásatás egy lakóház nagy területű udvarát tárta fel. 

Az ásatás során 41 jelenséget azonosítottunk, ame
lyek nagy része a feltöltésréteghez kapcsolódó folt, va
lamint beásás. A területen egy kút is előkerült, amely
ben 2 római kori, meglehetős épségben előkerült kor
sót találtunk. 

A leletanyag kifejezetten gazdag. Számos jó minő
ségű importáru (terra sigillata) és helyben készített ke
rámiaedény, valamint mécsesek kerültek elő. A leletek 
között rengeteg az állatcsont; fém- és üvegtárgy viszont 
kifejezetten kevés került napvilágra. A leletek túlnyo
mórészt a Kr. u. 1-2. századra keltezhetők. 

Konzulens: Kiss Péter. 
PAP ILDIKÓ KATALIN 

3 79.  Szombathely, Kisfaludy Sándor u tca 60.  
(Vas megye) Ró 
2003. április 1-18. között a fent jelölt telken 121 m2 te
rületen 9, Savaria K-i temetőjéhez tartozó sírt tártunk 
fel (215-223. sírok) . Mivel a sírok a már ismert temető
ben kerültek elő, az eddig feltárt temetkezések számo
zását folytattuk. A vázak kettő kivételével bolygatottak 
voltak, az épségben maradt sírok közül az egyik bizto
san melléklet nélküli volt, egyet pedig csak a kulcscson
tokig sikerült feltárnunk, többi része a metszetfal alatt 
található. A bolygatott vázak körül mellékletet nem ta
láltunk, csak helyenként volt megfigyelhető kék üveg 
felszedhetetlen morzsaléka. A sírok Ny-K-i tájolásúak, 
téglalap vagy lekerekített sarkú téglalap alakúak. Bolyga
tatlan sírépítményt egy esetben sikerült megfigyelnünk, 
itt habarcsba ágyazott, nagyméretű, téglalap alakú tég
la, illetve tegulák alkották a sírfedést, míg az építmény 
fala fölül három sor fektetett, kötésbe és habarcsba ra
kott falazótéglából, illetve lent egy sor állítva elhelye
zett tubusból állt (221. sír). Egy szétdúlt sír hasonló szer
kezetű lehetett, sarkaiban az állított, ám szétvert tubu
sok maradványait-megtaláltuk (220. sír) .  Egy-sírnak csa
tári kó'bó1 (217. sír), egynek csatári kó'ből és téglából rak
tak keretet (218. sír), egy bolygatott építmény falait tég-

lákból emelhették (216. sír) .  Két elhunytat egyszerű 
földsírba temettek (215. és 222. sír), egy váz maradvá
nyait egy egyszerű, törmelékkel feltöltött kerek gödör
ben találtuk meg (219. sír) , míg egy földfalú sírra te
gulákból és ezekre borított imbrexekből csináltak sír
fedést (223. sír) . 

Érdeklődésre tarthat számot a terület D-i részén el
helyezkedő épületrészlet, mely két, valószínűleg egyszer
re épített fal T alakú szakaszából áll. A kisebbik falsza
kasz 60 cm széles, a főfal 90 cm széles. A főfal tájolása 
Ny-K. A fal egy részét kitermelték, ám egy nagyobb sza
kaszon sikerült az öntött faltestet is föltárnunk. A fal 
készítésének menete a következő volt: 3-5 cm kavics
ágyra tegulákat, kisebb részben csatári köveket raktak, 
illetve dobáltak, majd leöntötték habarccsal. A tegulák 
hosszanti oldalukkal a fal szélével párhuzamosan he
lyezkedtek el. Az épület nem vág sírt, sem más római 
objektumot, ezért valószínűsíthető, hogy a temető hasz
nálata idején állt. Az épület közvetlen környékén sok 
falfestmény-töredéket találtunk. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

380. Szombathely, Kisfa ludy Sándor utca 70. 
(Vas megye) Á 
2003. október 7. és november 19. között a telek északi 
részén felépítendő társasház helyén pincékkel, illetve 
újkori beásásokkal erősen bolygatott 385 m2 kiterjedé
sű területen 62 kora Árpád-kori, 10-11. századi, soros 
temetónöz tartozó sírt tártunk fel. 

A sírok Ny-K tájolásúak, többségük lekerekített sar
kú téglalap alakú. A vázak a korszak szokásainak meg
felelően háton fekve, nyújtottan voltak temetve. Vala
mennyi temetkezés koporsós volt, erre a vázakon meg
figyelhető jegyek (félig földdel telt koponya, leesett áll
kapocs, elfordult koponya, lábszárak mellé esett térd
kalács) mellett sok esetben koporsólenyomatok, kopor
sódeszkák maradványai, illetve koporsószegek is utal
nak. Az ismert koporsóformák közül a rönkkoporsó és 
deszkakoporsó található meg a temetó'ben. 

A mellékletek jellegzetes kora Árpád-kori tárgyak: 
sima S-végű hajkariák bronzból és ezüstből, sima bronz 
hajkarikák, fülbevalók, sima, illetve sodrott bronzgyű
rűk, líra alakú bronzcsat, ovális vascsatok, restaurálat
lan állapotuk miatt még meg nem határozott, jó minő
ségű ezüstpénzek, egy sodrott bronztorques, valamint 
két, ezüstfóliás, hordó alakú üveggyöngyökbó1 álló nyak
lánc és a már említett, főképp T-fejű koporsószegek. 

A telek déli részének és a Kis u.-Szent Márton u. 
saroktelek területének feltárására 2004 tavaszán kerül sor. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

38 1 .  Szombathely, Kossuth Lajos utca 20 .  
(Vas megye) Ró 
2003. július 2. és 16 .  között elvégeztük a telek (hrsz.: 
6309) hátsó, udvari traktusának szondázó jellegű régé-
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szeti kutatását. A 12 munkanap folyamán feltárt 6,6 m2 
felület{í szonda létesítésének célja az volt, hogy megál
lapítsuk, a tervezett üzletpavilon alapozása során érint
e régészeti jelenségeket, az alapozás tehet-e tönkre 
régészti leleteket. 

A szondát a geológiai altalaj +10 cm-ig mélyítettük. 
Az érintett kötött sárga agyagrétegbe vágódó kutatószel
vényünk alját a mai felszíntó1 számítva 365 cm-en ér
tük el. A mélyülés során sem régészeti korú falmarad
ványt, sem pedig szilárd padlószintet nem találtunk. A 
feltárt rétegsor azonban kiválóan alkalmas volt az adott 
terület települési rétegeinek vizsgálatára, illetve szeren
csés véletlen folytán lehetőség adódott, hogy a szondá
ban megfigyelt település jelenségeket Savaria déli város
részének településszerkezetében elhelyezhessük. A fel
tárás legmarkánsabb régészeti jelensége a felszíntó1 235 
cm mélyen jelentkező, az egykori döngölt sárga agyag 
j árószintre zuhant vesszőerősítésű öntött falazat nagy
méretű töredékei voltak. A falazat szerkezete lényegé
ben az auktoroknál említett, Savariában legutóbb a Szily 
J. u. 19-ben megfigyelt „opus cratitium"-hoz hasonlít, 
azzal a különbséggel, hogy esetünkben a döngölt agya
got durva szemcséjű kaviccsal és kőzúzalékkal kevert -
közel beton keménységű - mészhabarccsal helyettesí
tették. 

A ledó1t falazatban lévő egykori vesszó1enyomatok, 
illetve a dó1ésirány alapján megállapíthattuk, hogy a fal 
egykor nagyjából K-Ny irányban állhatott. A fal rekonst
ruált vonala alapján szinte teljes biztonsággal állíthatjuk, 
hogy az egykmi épület orientációja a délnyugati város
részben másutt (pl. Fő tér 1-6.) tapasztalt utcaszerkezet, 
nagyjából É-D-i tájolásához, nem pedig a DNy-i városfal, 
illetve annak belső oldalán futó utcához igazodott. 

Az ásatás végén - a metszetfalakba oldalról bele
bontva - kívántunk biztos stratigráfiai helyzetű lelel
tekhez jutni. A munka során a K-i metszetfal síkjától 
befelé kb. 20 cm-rel É-D irányú kőfal falsíkja jelentke
zett. A fal iránya megerősítette a leborult öntött fal alap
ján megállapított épülettájolást. A falat nem bontottuk 
ki, csak jeleztük irányát. 

382 .  Szombathely, Óperin t  utca 1 0. 
(Vas megye) Ró 

SoszTARITS ÜTTó 

2003. október 8-21.  között lezajlott a területen (hrsz. : 
5690) a beruházást megelőző régészeti feltárás, mely
nek folyamán a tervezett épület alatti kb. 60 m2-es terü
letet tártuk fel. 

A gépi földmunka során a felső (0-1,4 m), kevert 
feltöltésrétegbó1 hatalmas, mészkó'bó1 készült oszlopláb 
töredéke került elő. A feltárási terület déli részén római 
kori, csatári kó'bó1 forró falazásos technikával készült 
falszerkezetet találtunk, amely határozott vonallal vá
gódott az altalaj felső részét képező tömör, szürke agyag
ba. A tisztítás után kirajzolódott az építmény északi széle, 
a másik három irányban azonban az ásatási területen 

belül nem ért véget, hanem a szomszédos épületek alatt 
folytatódott. Ez több, mint 5 méteres szélességet és 
legalább 8 méteres hosszúságot jelent. Értelmezésünk 
szerint egy épület lemezalapozása került elő. 

Az épülettó1 északra, a szürke agyag fölött tegulatö
redékekbó1 készült járószint húzódik, kevés habarcsala
pozással. A felső, kevert feltöltésbó1 származik négy da
rab, márványból készült oszlopfőtöredék és egy pillér
fő töredéke. 

Kistárgyi leletanyag - eltekintve a feltöltésből szár
mazó újkori cseréptörmeléktó1 és állatcsonttól - nem 
került elő, ami az épület rövid ideig tartó használatára 
utal. Ennek ellenére a környék korábbi leleteinek isme
retében az építmény a késő császárkorra (Kr. u. 4-5. 
sz.) keltezhető. 

Hasonló falszerkezetek a Perinttó1 nyugatra eső te
rületen, a Körmendi út, Nárai út, Dózsa György utca és 
Óperint utca környékén nagy számban fordulnak elő. 
Az épület a korábbi kutatások alapján a Perinten túli 
területen feltételezett tartományi császárkultusz-köz
pont, vagy még inkább a Constantinus-kori katonai ala
kulat, a lanciarii Savarienses erődjéhez tartozhatott. 

Munkatársak: Kiss Róbert régésztechnikus, Krizsán 
Zsuzsanna régésztechnikus-hallgató. 

383 .  Szombathely, Pi Mobi l i  Áruház 
(Vas megye) R 

lLON GÁBOR 

A beépítésre kerülő területen (hrsz. :  1695/23) 2003. már
cius 17-30. között elvégeztük a megelőző régészeti fel
tárást, amelynek során 1026 m2-t kutattunk meg. 

Az ásatással egy újabb szakaszon sikerült tisztázni 
a 2000. év óta folyamatosan kutatott kora rézkori (len
gyeli kultúra III.) település szélét, illetve ennek pontos 
kiterjedését. Miután korábban ezen a telken is komo
lyabb (kb. 30-40 cm) mélységű humuszolást végeztek, 
alapárkos házat nem, csupán az ennek közelségére és a 
lakottságra utaló gödröket (ezek alját) tárhattuk fel, nem 
nagy mennyiségű leletanyaggal (elsősorban kerámia, va
lamint paticstöredékek) . 

A települést DDK-ró1 határoló állóvízre (mocsár), 
időszakos elöntésre utaló szürke agyagos iszapréteget a 
felület D-i részén (az AGIP benzinkút felé) megfigyel
tük, s ennek jelentkezésével párhuzamosan a telepje
lenségek meg is szűntek. 

38Li.  Tamási ,  Szentmárton i-dűlő 
(Tolna megye) Á, Kk 

lLON GÁBOR 

2003. május 18-án terepbejárást végeztem a 18-19. szá
zadi forrásokban is említett középkori falu- és templom
helyen, ahol korábban már többször is jártam. Az el
pusztult település lielye Tamásitól É-ra, a Cseréngáti
patakon levő halastótól Ny-ra, a patakra merőlegesen 
futó földesúttól É-ra, a patakra lejtő É-D-i irányú lapos 
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dombháton található. Itt kb. 400 m hosszan Árpád- és 
késő középkori cserép gyűjthető. A templom helyét a 
Tamási felé eső távvezetéksornak a tóhoz legközelebbi 
és a tőle nyugatabbra fekvő oszlop közti képzeletbeli 
középső pontjától D-re kb. 100 m-re, kb. 20x10 m nagy
ságú területen kevés tégla-, patics- és habarcstörmelék, 
valamint sok apró embercsonttöredék jelzi. 

3 8 5 .  Tarnaörs, Fodor-tanya 
( Heves megye) Me, R 

K. NÉMETH ANDRÁS 

A lelónelyen 2002-ben intenzív terepbejárást és 20 m2 
felületen rétegtani hitelesítő feltárást végeztünk. 2003-
ban a lelónely 4 különböző pontján folytattunk ásatást, 
és összesen 34 m2-t kutattunk át. Kora és késő mezolit 
telepjelenségeket, valamint rézkori objektumokat azo
nosítottunk. 

KERTÉSZ RÓBERT 

3 86.  Tata, Kálvária utca - Fekete utca - Izrael ita 
temető által határolt terület 
( Komárom-Esztergom megye) Kú, ú 
A helyi lakosság elbeszélései alapján és előzetes hely
színi szemlénk során is megállapítható volt, hogy a te
rületen (hrsz.: 256/31, 254/32, 254/33, 254/34) a haj
dani „bányagödröt" vagy töbört a lakosság szeméttelep
nek használta, majd feltöltötték, a területet napjainkig 
is szemétlerakóként használták, illetve megfigyelhetőek 
voltak a hajdani autómosó omladékai is. 

A 2003. december 19-21. között végzett régészeti 
kutatás során a területre egy É-D-i és K-Ny-i irányú 
kutatóárkot mértünk ki. A mintegy 85 m hosszú, 80 cm 
széles É-D irányú, és a 28 m hosszú K-Ny-i, 1 m mély 
árkokat kézi szerszámokkal megnyesettük, fotóztuk, fel
mértük, s rajzoltuk. A feltárás eredményei a követke
zőkben foglalhatóak össze. 

Az É-D irányú árokban 0-55 m hosszúságban 1 és 
1 ,2  m mélységben csupán újkori hulladék volt megfi
gyelhető, 55 m-nél a homokos altalaj 83 cm mélyen 
jelentkezett, fölötte továbbra is szeméttel feltöltött. 67,6 
és 69 cm között újabb, szintén szeméttel feltöltött töbör 
volt megfigyelhető, majd ezt követően 20-30 cm hu
musz alatt a sárga, márgás homokos, legalul - 90 cm
nél agyagos homok az altalaj. Az árok É- i végétől 50 
cm-re a bolygatatlan talajban egy újkori beásást tár
tunk fel, tele állatcsonttal (legnagyobb mennyiségben 
lócsonttal) . Az előkerült kerámiatöredékek alapján a 
„dögtemető" a 17. századra keltezhető. A gödör széles
sége 314 cm, mélysége 106 cm, az árok pedig 130 cm 
mély. 

Hasonló újkori hulladékkal történt feltöltést figyel
hettünk meg a K-Ny-i árokban is. A zsidó temető tám
falától mintgg-y 2 m-re keletre legújabb kori épületala
pot bontottunk ki 98 cm mélyen, felette építési törme
lékkel töltötték fel. Az épületalapozást 3,75 m hosszan 

követtük, az alapozás vastagsága 70 cm, a kutatóárok 
mélysége itt 1,26 m. 

A feltárás eredményeképpen megállapítható, hogy 
a területen régészeti objektumok előkerülésére csak a 
terület ÉK-i sarkában lehet számítani, a terület túlnyo
mó része új- és legújabb kori hulladékkal feltöltött bá
nyagödör vagy töbör/szakadék. 

387. Tatabánya, Csákányospuszta 
( Komárom-Esztergom megye) Á, Kk 

CSEH JULIANNA 

A Tatabánya D-i részén levő Csákány(egyház) Árpád
kori, középkori település és plébániatemploma régészeti 
feltárása a sorozatos bolygatások következtében vált szük
ségessé. 2003. július 7. és szeptember 18. között a patkó 
alakú szentélyzáródású templom ÉNy-i részét sikerült fel
tárnunk. A helyenként 1,5 m magasan álló falak vastag
sága 80 cm, alapozásának mélysége 50-60 cm. A koráb
ban többször bolygatott belső részeken a padlózatot már 
nem sikerült feltárni, viszont az ÉNy-i fal mentén gabo
namagvakkal telt edényt találtunk, amely talán a temp
lom építéséhez köthető. A külső falomladékban megta
láltuk a román kori párkányzat félköríves díszű faragott 
darabjait, valamint egy ajtókeret(?) töredékét. 

A templom körüli temetó'bó1 50 sírt tártunk fel. A 
melléklet nélküli sírok DNy-ÉK-i tájolásúak, zömük ak
nasír, de néhány kővel kirakottat is találtunk. A temp
lomon kívül két középkori tüzelőhelyet találtunk még, 
illetve három mély, kör alakú beásást, amelyek korszak
hoz kötése bizonytalan. Mivel a 2003. év során feltárt 
négy 5x6 m-es szelvénnyel az épületet és környékét nem 
tudtuk teljesen feltárni, ezért a következő években ter
vezzük a munkálatok folytatását. 

388.  Tázlár, Templomhegy 
( Bács-Kiskun megye) Sza, H ,  Á, Kö 

LÁSZLÓ JÁNOS 

A lelónely a faluból kivezető soltvadkerti műúttól köz
vetlenül É-ra, a holland hajógyártól közvetlenül Ny-ra 
terül el. Régóta ismert a régészeti lelónely, de módsze
res kutatások még nem folytak a területen. 2001 -ben 
területrendezés során csontvázak kerültek elő. A hely
színelés során V. Székely György régész (Katona József 
Múzeum) megállapította, hogy valószínűleg egy temp
lom körüli kun szállástemetőt bolygattak meg. 

2003. március 10-22. között régészeti feltárást foly
tattunk a területen. Az ásatás eredeti célja az itt sejtett 
templom és az azt övező középkori kun szállástemető 
egy részének feltárása, valamint a lelőhely kiterjedésé
nek meghatározása volt. Emiatt egy É-D-i irányú kuta
tóárokkal a templom helyét kívántuk meghatározni. Et
tó1 D-re, egy NyÉNy-KDK-i irányú kutatószelvénnyel -
az attól D-re levő, párhuzamos soltvadkerti úthoz iga
zodva - a lelónely Ny-K-i irányú kiterjedését szerettük 
volna meghatározni. A lelónelyen 1500 m2-t kutattunk 
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meg, 147 régészeti objektumot különítettünk el. A ku
tatószelvény középső részén előkerült egy szarmata te
mető két rabolt sírja, amelyből az egyik körárkos volt. A 
kutatószelvény teljes területén egy szarmata telep több 
objektumát (gödör, árok) dokumentáltuk. Napvilágra ke
rült egy szabályos cölöpszerkezetes, padlószintes, két pe
riódusú szarmata épület. Az egyik gödörből ép terra 
sigillata edényt és egy ezüst övcsatot emeltünk ki. 

A 2x10 m-es kutatóárokban kibontottuk a templom 
körüli temető számos sírját, amelyek három rétegben 
helyezkedtek el. Az előzetes várakozásokkal ellentétben 
azonban e helyen egy korábbi, 12-13. századi, feltehe
tően még a tatárjárás előtti temetőrészletet tártunk fel. 
Az egyik, legfelső rétegben dokumentált sírt egy Bern
hard karintiai herceg (1202-1250) által az 1210-20-as 
években vert úgynevezett friesachi dénár keltezi. A sí
rokból néhány sima, pödrött és bordázott S-végű hajka
rika és egy bronzgyűrű került elő. A kutatóárokban nem 
leltük nyomát a templomnak, amit ettó1 K-re sejthet
tünk felszíni nyomokból ítélve. A kutatóároktól D-re lé
vő kutatószelvényben azonban feltehetően megtaláltuk 
a templomot és a körülötte levő késő Árpád-kori teme
tőt övező temetőárok markáns, erődítésre utaló részét. 
E kör, vagy ovális alakú, erősen lepusztult állapotában 
is 2,5-3 m széles, 0,5-1 m mély árokból számos közép
kori vasszerszám, balta, kapa, sarló, ajtóvasalás bukkant 
napvilágra. Említésre érdemes, hogy az árok felülréteg
zett egy, furcsa módon, DDNy-ÉÉK-i tájolású sírokból 
álló korábbi köznépi sírmezőt. Az egyik sírból pödrött 
végű, vékony huzalkarikák kerültek elő. A két temető
részlet, a temetőárok, valamint a feltételezett templom 
viszonya még számos kérdést rejt magában. Például nem 
tudjuk, hogy a korábbi köznépi temetőnek van-e szer
ves átfejlődése a templom körüli temetó'be, aminek szin
tén csak csekély részét tártuk fel, ezért periódusait sem 
ismerjük. Megválaszolásra vár a temetőt övező árok és 
temető(k) pontos viszonya. Mindezen felül még a felté
telezett templom feltárása is várat magára. 

A kutatószelvényben egy Árpád-kori települést 
(gödrök, árkok, kemencék) is feltártunk. Ebbó1 érdemes 
kiemelni egy magasan megfogott külső kemencét, és egy 
téglából összerakott, U alakú, sütőfelület nélküli tűzhe
lyet, amit vágott a temetőárok. Elképzelhető, hogy e te
lepülés összefüggésben volt a temető egyik korábbi pe
riódusával. 

Munkatársak: Molnár István, Somogyi Krisztina. 

389 .  Telk i ,  Legelődomb 
(MRT 7. k. 32/Li  l h . )  

( Pest megye) Kö 

GALLINA ZSOLT 

2003. augusztus 12-én a Legelődombon (hrsz. :  828 és 
829) szennyvízcsatorna ásásakor régészeti korú csere
peket -találtak. A-helyszíme kimenve megállapítottuk, 
hogy a csatornát már régebben ásták ki, oldalfalán ré
gészeti j elenségre utaló nyomokat nem láttunk. A 

kiásott földben középkori csont- és edénymaradványo
kat találtunk. Megkaptuk a csatorna ásásakor talált cse
repeket is. 

3 90.  Tikos, Homokgödrök 
(Somogy megye) B, Ró 

MARÓTI ÉvA 

A területen (M7 /S-44) 2003 augusztusában kezdtük meg 
a feltárásokat a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósá
ga és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Inté
zete közötti együttműködés keretében. A lelónely Ti
kos településtől nyugatra, a falu határától valamivel 
több, mint száz méterre, részben mezőgazdasági műve
lés alatt álló, részben fűvel és cserjével benőtt, nyugati 
irányba enyhén emelkedő dombon fekszik. A lelónely 
déli végén a területnek nevet adó, újkori homokkiter
melő gödrök a régészeti objektumokat minden valószí
nűség szerint elpusztították. 

A 2003. ásatási évben 11 OOO m2 területet tártunk 
fel.  A munkálatokat a domb enyhén emelkedő keleti 
oldalán, a dombtető és a lejtő aljában elterülő laposabb 
rész között kezdtük meg. Feltételeztük, hogy a dombot 
körülvevő, egykoron vízjárta területekből kiemelkedő 
térség emberi megtelepedésre alkalmasabb, ezért itt az 
objektumok intenzív jelentkezésével számolhatunk. A 
várakozásokkal ellentétben a dombtető felé az objektu
mok nem sűrűsödtek, eloszlásuk a feltárt területen meg
közelító1eg egyenletes volt, azonban a lejtő felső részein 
egyre sekélyesebbekké váltak, feltehetően a domboldal 
erodálódása miatt. Emiatt elképzelhető, hogy a lelőhely 
legfelső rétegeit az erózió és a mezőgazdasági művelés 
elpusztította. Erre utal, hogy több esetben észleltünk 
az átszántott réteg és az altalaj határán olyan, objek
tumhoz nem köthető egész edényt, amit az eke kiforga
tott a helyéró1 és a munkagép súlya alatt összetörött. 

A lelónely objektumainak túlnyomó többségébó1 a 
késő bronzkori urnamezős kultúra jellegzetes leletanya
ga került elő. A kerámiák mellett nagy számban talál
tunk agyagnehezékeket, őrlőköveket, csont- illetve csi
szolt kőeszközöket, orsógombokat és különböző típusú 
bronztűket. A késő bronzkori objektumok a területen 
általában tároló- és hulladékgödrök, ezeken kívül szá
mos cölöplyuk is előkerült, amelyek között egyetlen eset
ben figyelhettünk meg épületszerkezetre utaló össze
függést. Feltártunk továbbá két kutat, amelyekben ácsolt 
szerkezetet nem találtunk, csupán az egyik betöltésé
bó1 el6került korhadt famaradványok jelezték a szerke
zet valamikori meglétét. A felület északkeleti részén egy 
nagyméretű, számos egymást vágó beásásból álló gö
dörkomplexumot találtunk. 

A megnyitott felület déli harmadában egy római kori 
telep néhány objektumát tártuk fel. A korszak tároló
és hulladékgödrein kívül, mindössze egyetlen kelet-nyu
gati tájolású, félig-földbe-mélyített- házat- bontottunk-ki. 
Gödrének alján jól megfigyelhetőek voltak a letaposott 
belső járószint foltjai. A telep szerkezetének rekonstruá-
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lására egyelőre - gazdasági jellegű objektumok, határo
ló árkok és több lakóobjektum hiányában - nincsen le
hetőség. A kibontott objektumok gazdag leletanyaga 
alapján nagyobb római kori települést feltételezhetünk, 
amelynek többi része a feltárás további munkálatai so
rán remélhetőleg felszínre kerül. 

SERLEG! GÁBOR 

3 9 1 .  Tiszaszentmárton ,  református templom 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kö 
2003-ban a várakozásokkal ellentétben egyelőre nem 
került elő az oklevelekben említett 11. századi kápolna. 
Az egyetlen gyanús falszakasz a szentély északkeleti fa
lának alapozásában figyelhető meg (2/a árok), ahol az 
alapozást egy íves téglafal alkotja, melybe az északkele
ti gótikus támpillért mintha belevágták volna. Az íves 
alapozás egy további padkával (korábbi alapozási pad
ka?) is rendelkezik, ám sem ehhez tartozó építési, vagy 
járószintet nem lehetett megfigyelni, csupán a kevert 
temetőföldet. Az íves fal folytatását az 1/b árokban még 
lehetett érzékelni, ám a feltárt sekrestye becsatlakozá
sától nyugatra, akárcsak a szentély keleti fala alatt ez az 
íves fal már nem folytatódott, ott az alapozás minden
hol a mai szentéllyel egyidős. További, a templombel
sóben végzendő kutatásoknak kell eldönteniük, hogy egy 
korábbi íves szentélyzáródás vagy körtemplom faláról, 
vagy csupán a késő gótikus szentély alapozási szabály
talanságáról van-e szó. 

A falkutatás és a régészeti feltárás során tisztázható 
volt, hogy a mai templom két nagy középkori építési 
periódus és a késóbbi, reformátusokhoz köthető épít
kezések eredményeként jött létre. A mai hajó (a támpil
lérek nélkül) keltezhető korábbra, míg a szentély az in 
situ ablakok alapján továbbra is 15. század véginek tart
ható, azaz a korábbi periódus szentélyét lebontották. A 
két periódus elválását belül az északkeleti és a délkeleti 
hajósarokban figyelhettük meg, ugyanakkor a mai 
diadalívpillérek már kötésben vannak a szentélyfallal. 
Az említett elválásokat kívül is meg lehetett figyelni: az 
északi oldalon egy falvarrat, a déli oldalon egy repedés 
formájában. A korábbi hajó jellegzetes habarcsa vilá
gosszürke, finom anyagú, apró mészszemcsékkel kevert 
volt, míg a szentély habarcsa morzsalékos, barnásszürke, 
nagyobb mészszemcsékkel kevert. A déli oldalon a 4/a 
árokban megfigyelhető volt, hogy az elválás csak a lá
bazat szintjén jelentkezett, a hajó téglaalapozása (az utó
lagos támpillér mögött) a mai keleti hajófal alatt befor
dult, és kötésben volt a déli szentélyfal téglaalapjával. 
Ez utóbbit a 15.  század végén jelentősen visszabontot
ták, majd ráépítették a mai lábazatot, mely eddigi meg
figyelésünk szerint valószínűleg kötésben van a keleti 
hajófal fölmenő, újjáépített szakaszával (2/d árok). A 
déli szentélyfal alatt található korábbi alapfal keleti vé
gén egy falsarokban végződött, majd mikor a mai szen
télyt megépítették, kelet felé új - összedobált téglákból 
készített - alapfalat toldottak hozzá, mely a szentéllyel 

egykorú támpillér alapozását is képezte. Egyelőre csak 
feltételezhetjük, hogy a korábbi - egyenes záródású? -
szentély délkeleti sarkát találtuk meg (igaz, így elég nyo
mott arányú szentély adódna, hiszen feltételezésünk sze
rint a diadalívpillérek a maiak helyén voltak), vagy eset
leg egy még korábbi, román kori periódussal (1. az íves 
alapozást a 2/a árokban) együtt alkotott szentélyt. 
Minderre a belsóben végzendő feltárások adhatnak vá
laszt. 

A templomhajó alapozása mindenhol téglából ké
szült, erre került a gömbölyded barabási kövekbó1 ké
szült - meglehetősen egyenetlen falsíkot adó - lábazat, 
melynek síkja az északi oldalon az alapozáshoz képest 
kiugrott, a nyugati oldalon viszont a téglaalapozás a lá
bazathoz képest alapozási padkaként kiugrott. A kó1á
bazat záróelemeit már téglákból alakították ki, ezekbó1 
faragták meg a lábazati párkányt. Ennek nyomait a ké
sóbbi átalakítások jelentősen megrongálták, másutt a ce
mentes vakolat alatt egyszerűen szétfagytak a téglák. A 
nyugati hajófalon azonban egy helyen még érzékelhető 
és rekonstruálható volt a párkányprofil. A legutolsó 
átalakítások során valamikor az északi hajófal csaknem 
teljes lábazati párkányát levésték (az egykori párkány 
csorbázata a lábazati vakolat elbontása után azonnal lát
hatóvá vált) , ennek köszönhető a lábazatban tapasztalt 
ugrás az északi hajófal nyugati végén, hiszen a nyugati 
oldal párkánya eredeti magasságban fordult át az észa
ki hajófalra. 

Általában elmondható, hogy a téglaalapozásban 
több helyütt - így az északi oldalon is - a fúgák egymás 
fölé kerültek, emiatt a fölmenő falban is repedések je
lentkeztek. A templom építői a leggyengébb pontnak 
az északnyugati hajósarkot érezhették, ez az egyetlen 
sarok, ahol egy támpillért létesítettek. A késóbbiekben 
(még a középkorban?) ezt a támpillért visszabontották 
(az átfedő réteg a habarcs- és téglaszemcsékkel kevert 
homokos temetőföld volt), és ettó1 a hajósarok megmoz
dult. A nyugati hajófalon ugyanis a lábazatban szintén 
falazási hiba volt, ráadásul, mint az a templombelsóben 
látható, a nyugati hajófal bekötése az északi (és a déli) 
hajófalba sem tökéletes. Ennél fogva ma is itt megy föl 
a repedés. A hajósarok újbóli szilárdítása érdekében ke
rült ide a 19 .  században épült átlós támpillér, mely egy 
falazási hiba miatt szintén megrepedt. 

A templommal egyidős temetkezések nagy részét a 
késóbbiek során alaposan megbolygatták. Ennek köszön
hetően számos kevert emberi csontot találtunk a teme
tőföldben, ép sírnak csupán egy újszülött csecsemő egy
kor koporsós sírját tarthatjuk (1. sír, 1/c árok). A váz 
koponyáját teljesen megbolygatták (a fölötte lévő sír
nak részben még meg lehetett figyelni a foltját, de ép 
vázat már nem találtunk benne), csupán a koponyatető 
csontjait, és rajtuk egy réztűt figyelhettünk meg. A ko
porsószögek közül kettő még eredeti helyén volt megfi
gyelhető, a- többi a fölötte lévő bolygatásból került elő. 
Mivel a sír a késóbbi sekrestye területére esett, biztos, 
hogy a korábbi templomperiódushoz tartozott. 
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A 15. század végén jelentős átalakításon ment ke
resztül a templom. Lebontották a korábbi periódus(ok)
ban épült szentélyt és annak diadalívét, és megépítet
ték a mai, támpillérekkel erősített szentélyt és diadal
ívet. 

Az új szentély sekrestyét kapott (1 . ,  1/a-d árkok) , 
melynek nyugati fala bele van vágva a 14. századi hajó
falba, keleti fala ugyan az alapozásban elválik, de a föl
menő falban látszik a csorbázat, melyet azután utólag 
kitapasztgattak. A sekrestye északi fala meglehetősen 
ferdére sikerült, ám alaprajzát nyilván az is befolyásol
ta, hogy az északi domboldal meredeken lejtett, amint 
arra az északi sekrestyefal többitó1 alacsonyabb alapo
zási padkája utal. A sekrestye járószintje jóval magasab
ban volt a szentély alapozási padkájánál, amire az elfa
lazott, rézsűs kávájú ajtó kívülró1 kibontott küszöbszintje 
utal. Emiatt az egykori járószintet kutatóárkainkban már 
nem érzékelhettük. A sekrestye falkoronáját mutatja a 
keleti hajófalon látható falvastagítás teteje. Valószínű, 
hogy a sekrestyének boltozata is volt (ezt a felmenő fa
lakon eddig nem volt módunkban kutatni), ugyanis a 
helyiség északkeleti sarkában egy kis beszögellés van az 
alapozásban. Ez valószínűleg egy falsarokban lévő pil
lérre és egy arról induló élkeresztboltozatra utal (az 
északnyugati sarokban ilyet nem találtunk). Az észak
keleti sarkot kívülró1 megvastagították, vélhetően a bol
tozás miatt. A befalazott sekrestyeajtót belülró1 is meg
figyelhettük, és kiderült, hogy befalazásakor áthidaló
jába és nyugati kávájába is belebontottak, melyet azután 
kénytelenek voltak kifalazni. A sekrestye elbontására és 
az ajtó elfalazására a református időszakban, talán már 
a 15. században sor került. Mindenesetre az elfalazás 
barna, homokos, mészszemcsékkel kevert habarcsa el
tér a késó'bbi református építkezések (déli toldaléképít
mény, torony) habarcsától. 

A feltárás során megfigyelhettük több esetben a 15. 
század végi járószintet is (2/c, 4/b árok) egy téglamor
zsalékos építési szint formájában. Ennek szintje a déli 
oldalon bizonyíthatóan nem a 15. századi lábazati pad
ka szintjén, hanem annál magasabban volt, mégpedig 
úgy, hogy a lábazat szabálytalan kövekbó1, hézagosan 
rakott - valójában vakolhatatlan - falsíkja minden bi
zonnyal a földfelszín alatt volt. Ugyanezt feltételezzük 
az északi oldalon (vö. a sekrestye járószintjéró1 mon
dottakkal), ahol mára a terepszint lemosódott. 

A szentély déli oldalán megfigyelhető volt a téglák
ból megfaragott 15 .  századi lábazati párkány, melynek 
profilja különbözött a 14. századi hajó lábazati profiljá
tól. Ugyanitt, a keleti hajófal és a déli szentélyfal csatla
kozásánál volt megfigyelhető az eredeti, 15. századi me
szelés (hordozórétege megegyezett a téglák közti ha
barccsal) , rajta pedig egy sárgásfehér második mesze
lésréteg volt, valószínűleg a református korszak emlé
ke. Az északi oldalon ugyanitt megfigyelhető volt az ere
deti meszelés, ami ezúttal a sekrestye felső terébe esett. 

Az új szentély építésével egy idó'beri átépítették a 
hajót is. Az építkezések során használt állvány egyik lyu-

kát figyelhettük meg a 4/a árokban, de a faelemet már 
kihúzták beló1e. 

Amint az a történeti adatokból kiviláglik, a temp
lom a 16. század közepétó1 nagy valószínűséggel már 
református volt, majd egy hosszabb 17. századi katoli
kus időszakot leszámítva ismét reformátussá vált. Min
denképp a református korszakkal függ össze a sekres
tye elbontása és a sekrestyeajtó befalazása. Továbbra 
sincs adatunk arra, hogy erre már a 16. század második 
felében sor került-e (a templom átvételekor szerintünk 
nem feltétlen ez volt a legfontosabb dolguk) vagy in
kább késó'bb, a templom újabb református időszakában. 

Az adatok szerint a 19. század elején egy fatornyocs
kával (harangláb?) rendelkezett a templom. Ennek he
lyét - ha valóban különálló építmény volt - nem sike
rült megtalálni. Mindössze a templomtól délre találtunk 
egy gyanús, újkori téglaalapozást, mely esetleg valami
lyen felszíni építménnyel hozható összefüggésbe ( 4/b 
árok). Az átnedvesedett vakolat eltávolítása, majd a ré
gészeti feltárás után egyértelművé vált a déli előcsar
nok - templomhajóhoz viszonyított - utólagossága. 
Ugyanakkor az előcsarnok és a torony kötésben volt, 
azaz egyidősek. Az új épületrészek lábazata lapos bara
bási kövekbó1 állt. Hasonló javítgatások figyelhetők meg 
több helyütt a középkori lábazatokon, illetve az északi 
szentélyfalon, ám ez utóbbi helyen láthatóan már a sek
restyeajtó befalazását is javították. 

Ezzel egyidősnek vagy még késó'bbinek tartjuk a ha
jó sarkait erősítő, utólagos támpillérek megépítését is. 
Látható, hogy támpillért csak a délnyugati hajósarok
nál nem emeltek, úgy látszik, a déli előcsarnok nyugati 
falát elegendőnek ítélték a falak oldalirányú megtámasz
tásához. 

Az épület modern kori renoválásainak eredménye 
egy, főleg a lábazatnál megfigyelhető korábbi cementes 
vakolat, továbbá rajta a legutolsó templomfelújítás újabb 
cementes rétege, a feltárás során feltört betonjárda és a 
fölmenő falak kőporos vakolata. 

FÜLÖP ANDRÁS 

392 .  Tiszaszőlős, Domaháza , Puszta-Réti-dűlő 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, R ,  B,  Á, Kö 
A régészeti lelónelyet 2003 márciusában fedeztük fel 
Tiszaörvény DK-i határában, midőn a Körös-kultúra Kö
zép-Tisza-vidéki É-i elterjedési határát vizsgálva, eló'bb 
a Heves megyei, majd a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Tisza-part mentén, az egykori holt ágakat felkutatva, te
repszemléket tartottunk. A megközelító1eg másfél kilo
méter hosszúságú és helyenként száz méter szélességű 
lelőhelyet, amelyet a százötven éve megkezdett gátépí
tési és tereprendezési munkálatok - kivételes módon -
érintetlenül hagytak, a jelenlegi Tisza-medertől kb. 400 
m-re K-re elterülő, egykori ártér magas partján lokali
záltuk. A lelónely magas partját, mely É-ról D-re, majd 
K-re haladva, megközelító1eg derékszögű ívet ír le, nem 
használták fel a gát kialakításához. A gátat itt közvetle-
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nül a Tisza-partjára helyezték. Ennek köszönhetően ma
radt érintetlen a lelőhely, mely - a felszíni leletek alap
ján - a korai neolitikumtól a rézkoron és a vaskoron át 
egészen a középkorig több korszakban is lakott volt. 

Minket elsősorban a korai neolitikus településma
radvány érdekelt, mely viszonylag kis területre, egy 
30x40 m-es partszakaszra korlátozódott, a nagy lelőhely 
DK-i részén, a mai Tiszától legtávolabb eső szakaszon. 
A kis Körös-telep közvetlenül a magaspart peremén he
lyezkedett el, erre utaltak a felszíni leletek: körömcsí
péses kerámiatöredékek, magas talpgyűrűk maradvá
nyai, alacsony csőtalpak, és ami talán a legmeggyőzőbb 
volt, sok-sok kagylótöredék. 

A felfedezés utáni hetekben, áprilisban, szisztema
tikus felszíni gyűjtést végeztünk a kora neolitikusnak 
vélt település zónájában egy 50x190 m-es területen. En
nek során négyzetméterenként összegyűjtöttük a felszíni 
kerámiadarabokat, csontokat, kagylókat és köveket. Mi
kor az adatokat térképre tettük, kirajzolódott az egykori 
objektumok feltételezhető helyzete is. A Körös-kultúra 
emlékei 3-4 nagyobb foltban jelentkeztek egy 20x30 m
es területen. Világossá vált az is, hogy a Körös-kultúra 
objektumainak szomszédságában középső neolitikus 
AVK, valamint rézkori, bronzkori és középkori jelensé
gekkel is számolnunk kell. 

Az ásatást májusban kezdtük. Rábontottunk a fel
színi gyűjtés során kirajzolódó K-i foltra, és kezdetben 
egy 5x10 m-es, majd az ásatás végére egy 8x14 m-es 
területen, 2 szintben leástunk 30-40 cm-es humuszt. 
Eközben rendkívül sok Körös-kerámiatöredéket talál
tunk, de a szelvény alján csak 2 kisebb folt és egy el
szántott tűzhely nyomát találtuk meg. Szelvényünk al
ján, a löszös, szürkés altalaj szintjén sűrű barna szántási 
csíkok sorakoztak, jelezve a talajművelés okozta pusztí
tást. A szántási csíkokból és a közöttük húzódó érintet
len löszös sávokból továbbra is sok Körös-leletanyag ke
rült elő, ezért újabb 10 cm-es mélységben leástuk ezt a 
bolygatott löszös részt is. A leletek fó1eg a löszös talaj 
felső rétegében, azaz fó1eg a 10 cm-es réteg tetején sű
rűsödtek. Mivel a leleteket négyzetméterenkénti egy
ségekben tartottuk nyilván, és a darabszámokat is min
dig leszámoltuk, így pontosan tudtuk mely négyzetek a 
legsűrűbbek. A 3. szintben a legsűrűbb négyzetek egy 
10-15x6-8 m-es foltot rajzoltak ki ÉNy-DK irányú hossz
tengellyel. Mint később a szelvény többszöri D-i és K-i 
irányú bővítése során kiderült, ebben a zónában földbe 
mélyülő Körös-objektum nem található, az előkerült 3 
kör alaprajzú, méhkas alakú gödör közül kettő a korai 
bronzkorra, egy pedig talán (egy ki nem bontott folttal 
együtt) az Árpád-korra datálható. Mivel altalajba mé
lyülő Körös-objektumok nyomai nem mutatkoztak (ta
lán csak az elszántott tűzhely sorolható ebbe a korszak
ba) úgy véltük, hogy a nagy leletsűrűség bizonyára egy 
egykori járószinthez - a négyzetadatok alapján talán egy 
házhoz - köthető. 

Még az ásatás kezdetén kijelöltünk egy K-Ny-i ku
tatóárkot is, mellyel a felszíni gyűjtés térképén kirajzo-

lódó Ny-i foltot szondáztuk meg. A nyugati folt egy a 
löszös, agyagos földbe kb. másfél méterre bemélyedő 
Körös-gödröt jelölt, melyet a rábontott 9x8 m-es szel
vényben több, mint három hónap alatt tártunk fel. Az 
ÉNy-DK-i hossztengelyű gödörbó1 gazdag Körös-lelet
anyag és 4 temetkezés csontváza került elő. Említést ér
demel, hogy a gödör felső rétegébó1 (nem beásásként, 
hanem inkább beszántott darabokként) valamint a göd
röt keresztül-kasul fúró állatjáratokból AVK leletek is 
eló'kerültek. Értelmezésük sokáig komoly fejtörést oko
zott, ugyanis ezek vagy egy a közelben lévő AVK kori 
objektumot sejtettek, amelyet meg kellene találni, vagy 
- mivel a leletek az igen korai Szatmár-fázisra tehetők -
a Körös-kultúra legvégső, átmeneti fázisát jelezték vol
na. A bontást a gödörben is négyzetméterenként végez
tük, egy-egy stratigráfiai egység többnyire 10-15 cm vas
tagságú mesterséges réteget jelzett. A betöltés földjét 
zsákokba pakoltuk, majd késó'bb mind a 800 zsáknyi 
anyagot kiiszapoltuk. A gödörbó1 kb. 15 zsáknyi kerá
mia leletanyagot gyűjtöttünk és szállítottunk ideiglene
sen, feldolgozás céljából az egri Dobó István Vármú
zeumba. 

Az ásatás utolsó fázisában egybenyitottuk a K-i és 
Ny-i szelvényünket, és az így adódó, összességében vé
ve mintegy 27x10 m-es felületen teljesen leástuk a hu
muszt. Újabb Körös-objektum már nem került elő, ví
szont a korábban feltárt Körös-gödör mellett egy több
ségében AVK leletanyagú objektumot sikerült megta
lálnunk és félig feltárnunk. Az AVK gödör közelében 
több cölöplyuk is előkerült, jól körvonalazható struktú
rára azonban nem tudtunk következtetni belőlük. Az 
AVK gödör és az esetleg hozzá tartozó ház - egyelőre 
legalábbis úgy tűnik - magyarázatot szolgáltatnak a Kö
rös-gödörben előkerült AVK leletekre, azt sejtetik, hogy 
az AVK kori járószintbó1 beszántott, illetve rágcsálók ál
tal beszállított szórványok. Az AVK kori megtelepedés 
nyomai egyébként nagyobb felületen fordulnak elő a 
lelónelyen, nem korlátozódnak a kis Körös-telep terüle
tére. Terepszemléink alapján feltételezhetjük, hogy az 
AVK telep nyomai egy kb. 400 m hosszú sávban a ma
gaspart D-i teraszán végig megtalálhatók. A leletek -
úgy tűnt - lefedik az AVK teljes korszakát. 

A teljes kutatási területen egyébiránt több olyan fol
tot is bemértünk, melyet csak félig illetve egyáltalán nem 
bontottunk ki. Ennek az az oka, hogy kizárólag a Körös
kultúra kutatása volt a célunk. Az AVK gödrön kívül 
összesen 4 gödröt bontottunk még ki félig, ezek közül -
mint fentebb már említettük - kettő kora bronzkori volt, 
kettő pedig feltehetően Árpád-kori. A Körös-gödörbe is 
beástak két kora bronzkori gödröt. Egyik sekélyebb ki
csi, másik mélyebb és terebélyesebb, kör alaprajzú, méh
kas alakú gödör volt. Ezeken túlmenően, anélkül hogy 
kibontottuk volna ó'k.et, megfigyeltünk még 6 további 
kora bronzkori vagy Árpád-kori kör alaprajzú gödröt, 
egy keskenyebb árkot, valamint egy szögletes alakú, va
lószínűleg Árpád-kori, félig földbe mélyített házmarad
ványt. 
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Kutatásunk eredményekét megállapítható, hogy a 
Közép-Tisza-vidéken megtaláltuk a legészakibb Körös-te
lepülést, melybó1 mindössze egy nagy gödröt és egy vele 
azonos tájolású házra utaló, intenzív járószintet tudtunk 
feltárni. Nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy a telepü
lés teljes egészét feltártuk, azaz a település kizárólag egyet
lenegy házból állt. A telep a Körös-kultúra késői fázisára 
keltezhető. Négy temetkezés rendelhető biztosan a te
lephez, egy magányos koponya és további szórványos em
bercsontok kora egyelőre még bizonytalan. Az előkerült 
leletanyagban a kerámia dominál, de jelentős mennyisé
gű kagylót is gyűjtöttünk. Eló"kerültek jellegzetes szob
rok, szobortöredékek és pattintott kőeszközök is. A több, 
mint 800 iszapolási mintában magvak is előfordultak. 

393 .  Tolnanémedi határa 
(Tolna megye) Ő, Ró, Á, Kö 

DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ 

Gyánti-földek: 2003. április 12-én meglátogattuk az álta
lam eddig kétszer bejárt középkori Gyánt helyét, Tol
nanémedi D-i házsorától néhány száz méterre DNy-ra, 
a Kapos Ny ÉNy-i oldalát kísérő szántott, száraz domb
háton. 

A település nyomai a Tolnanémediró1 Pincehelyre 
tartó földesút második bevágásának vonalában kezdőd
nek és húzódnak DNy felé, központja a 110 m-es szint
vonallal határolt kiemelkedésen helyezkedik el; 2000. 
j anuár végén és március elején itt sikerült azonosítani 
egy középkori templomépület és temetője helyét. Az 
akkor mintegy 5 m hosszan kiszántott, nagyméretű kö
vekkel is jelzett objektumot most hosszas keresés után 
sem sikerült megtalálni a száraz felszínen. A lelónely a 
mélyút negyedik bevágódásáig elhúzódik az út és a fo
lyó közti szántásban, a faluhatár előtt nem sokkal tűn
nek el felszíni nyomai. A Kapos felé hosszú szakaszon 
meredeken lejtő dombnak csak tetejét és oldalát lakták 
a középkorban, a fekete öntéstalajjal borított folyómenti 
síkon nem található leletanyag. A földesút É-i oldalára 
csak helyenként nyúlik át a lelónely, leghosszabban a 
Pincehely-Tolnanémedi közti határvonalhoz legköze
lebb eső, a dűlőúttal átvágott kiemelkedésen találtunk 
föként Árpád-kori leletanyagot. 

A környék viszonylatában kiemelkedő mennyiségű 
és minőségű leletanyag ismét tartalmaz néhány ritka
ságot, pl. egy bekarcolt hullámvonallal díszített pere
mű tál (mécses?) töredékét. 

Alji-dűlő/Úrbéres-földek II.: A korábban több emlí
tésbó1 is ismert templomhelyet sikerült ez alkalommal 
beazonosítanunk. A Tolnanémedi É-i házsorától a ken
dergyár felé vezető, hosszan a dombok közé mélyedő 
kövesúttól Ny-ra, a Kapos felé jelezte a templomhelyet 
már Kiss István 1938-ban dűlőnév nélkül. Majd 1962-
ben Torma István azonosította a középkori falu helyét, 
a templom megtalálása nélkül, Úrbéres-dűlő II. néven 
(ez a dűlő valójában inkább a vasútállomástól K-re fek
vő területre vonatkozik; a falu- és templomhelyet a Tol-

na megye földrajzi nevei c. kötet Alji-dűlő néven, téglá
val és cserepekkel borított területként ismeri) .  Néhány 
éve Ódor János Gábor végzett leletmentést a falu terü
letén (Koma-sziget név alatt) . 

Az É-D irányú úttól K-re hasonló irányban a Kapos 
mentén húzódó, az ártérből meredeken kiemelkedő 
dombvonulat Ny-i, lejtős oldalán és tetején kb. 300 m 
hosszan kevesebb őskori, több római kori, valamint leg
nagyobb mennyiségben és sűrűségben középkori cse
repeket gyűjtöttünk. Nagy területen figyeltünk meg apró 
és közepes méretű, tégla- és kőtöredékeket. Az építési 
törmelék egyértelműen a part szélén, egy kb. 20x10 m
es ÉK-DNy irányú foltban sűrűsödik, amelyben néhány 
elszórt emberi csonttöredéket is találtunk. A római cse
repek részben fedik a középkori falut, azonban K-en 
majdnem az útig húzódnak. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

39Li .  Tornyiszentmiklós, Kü lső Pálika-dűlő 
(Somogy megye) R 
A lelónelyen 2000 őszén próbaásatást végzett P. Barna 
Judit. Korábban középkori edénytöredékeket találtunk 
terepbejáráskor, a szondázó ásatás viszont negatívnak 
bizonyult. 

A kivitelező vállalat 2003. március 24-25. között el
kezdte a humuszolást a területen anélkül, hogy erró1 
értesítette volna a múzeumot. Korábban a munkakez
dést március 31-re jelezte a kivitelező. 2003. április 2-
án a 16+900 és 16+ 700 kilométerszelvény között néhány 
objektum foltja világosan látszott a legyalult felületen. 

2003. április 7-11. között elvégeztük a leletmentést, 
az átvizsgált terület nagysága összesen mintegy 1600 m2, 
és ez a rész a 2000. novemberi próbaásatással párhuza
mosan, attól D-re húzódik. Összesen 4 objektumot sike
rült megfigyelnünk az átvizsgált terület K-i felén. Az 
objektumokat a humuszoláskor és a tömörítéskor erő
sen megbolygatták, így csupán sejteni lehet az objektu
mok egykori kiterjedését és rendeltetését. Az 1. sz. ob
jektum minden valószínűség szerint tűzhely, míg a 2. 
sz. objektum cölöplyuk nyoma lehetett. Az innen elő
került néhány kerámiatöredék teljesen jellegtelen, fel
tehetően a rézkorra keltezhető. 

Munkatárs: Tokai Zita Mária. 

395 .  Törökbál int ,  Dulácska 
( Pest megye) U 

H oRv ÁTH LÁszLó 

A részletes tanulmányt lásd a 27. oldalon! 

396.  Törökbál int, Tópark 
( Pest megye) 8, V-

BENCZE ZOLTÁN 

A Tóparkon 2003-ban két cég területén folyt földmun
ka. Az MRT 7. k. 36/1 lelónely nyugati részén, a 3301/ 
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8 hrsz„ mintegy 3 ha területen a megelőző feltárás és 
az építkezés földmunkái során 21 régészeti objektu
mot tártunk fel. Ezek nagy része különféle méretű és 
rendeltetésű gödör volt. A 7. sz. objektum mintegy 10 
m átmérőjű, 2 m mély és nagyjából kör alakú volt, kö
zepén egy tűzhellyel .  Leletei közül kiemelendő egy 
bronz varrótű, bronz karperec töredékei, bronzpánt da
rabja, agyagból formált kocsikerék és egy nagymére
tű, felső részén átfúrt agyaggúla, úgynevezett tűziku
tya. A 10. objektum egy gyermek csontvázas sírja volt. 
A rossz megtartású csontváz a jobb oldalán fekhetett, 
kissé zsugorított helyzetben, lábánál egy kisméretű 
bronztőr feküdt, melyet a humuszolás közben a gép 
összetört. 

A 16. objektumból egy díszített felületű, bronz 
pántgyűrű, a 11 .  objektumból bronztárgy és pánt da
rabjai kerültek elő. Több objektumból került elő orsó
gomb, kész és félkész, edény oldalából faragott orsó
korong. Előkerült még egy állati bordából készült, fél
kész csonteszköz is, melyet csak az egyik végén vágtak 
le, de a kész eszközökön lévő rovátkák még nem kerül
tek rá. (Hasonló, kész eszközök lelőhelyünkről már 
nagy számban kerültek elő, lásd az eddigi ásatási j e
lentéseket: Régészeti kutatások Magyarországon 1998, 
1999, 2000. )  

A lelónely középső részén, a 3301/21 hrsz. terüle
ten 2003 decemberében az itt építendő két épület 
mintegy 3000 m2-es területén megtörtént a durva 
humuszolás. A két épület helyén 21 különféle alakú és 
méretű objektum foltja jelentkezett. Az épületekhez tar
tozó parkolók, utak stb. területét 2004 tavaszán fogják 
lehumuszolni. Ugyanekkor fogjuk feltárni a már eló"ke
rült objektumokat is. 

A lelónely kora: késő bronzkor-kora vaskor. 

397. Újfehértó határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 8,  Sza 

MARÓTI ÉVA 

Nagy-tanya: 2003. április 29-én helyszíni szemle során 
a micskei templomtól visszafelé Újfehértó irányában 
folytattuk az utat, azaz Ny felé. A Fehértói-szivárgó után 
balról található a Nagy-tanya az út D-i oldalán, ahol egy 
kurgánt vettünk észre. Ez az előző kurgántól kb. 2 km
nyire lehet. Nem sokkal kisebb az előzőnél. Talaja feke
te, a környezetétől eltérő. Akárcsak az, ez is körben vi
szonylag meredek falú. Kétségtelen, hogy ez is kurgán. 
Mindkettőt szántják. 

Ezen a halmon és közvetlen környékén kevés késő 
bronzkori (Gáva) cserepet találtunk. 

Tilalmas: A 2001-ben bejelentett lelónely (adattár 
2001 .6. és 2001 . 129.)  nem messze fekszik a micskei 
templomtól. A lelónely az Érpataki-főfolyás megtörésé
nél húzódó É-D-i magaslat, a Tilalmas legdélibb sarka. 
Ennek fele volt most szántva, a másik fele parlag lehet, 
melyet fölégettek. A szántásban helyenként látszott az 
objektumok foltja, tehát erősen kiszántották. Gyakorla-

tilag a magaslatnak csak a legészakibb sarkán nem ta
láltunk leletet, egyébként nagy mennyiségű szarmata 
cserép gyűjthető. 

398.  Ü l lő ,  5. számú lelőhely 
( Pest megye) 8, Sza, N 

IsTVÁNOVITS EszTER 

Az MO autópálya Pest megyei szakaszának építését 
megelőző régészeti feltárás során az M5 autópálya és az 
M0-4 főút csomópontja közti szakaszon, valamint a 4. 
sz. főút - Vecsést és Üllőt elkerülő - nyomvonalán dol
goztak 2003. március és november között a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága munkatársai. Geodéta Szánthó 
Dániel, térinformatikus Zoltán S. Péter vezetésével Prog
li Szabolcs és Tóth Károly. A teljes feltárás koordináto
ra Tari Edit. 

A leendő MO autópálya és 4. sz. főút csomópontjá
nak 2001-ben megkezdett feltárását folytattuk és 2003 
augusztusában végleg befejeztük. A háromévi 16 mun
kahónap alatt mindösszesen (a gázkiváltások területé
vel együtt) közel 360 OOO m2-t kutattunk át és tártunk 
fel. Az idén lehumuszolt és feltárt terület 43 675 m2, a 
feltárt obfektumok száma 3211. A lelónelyen a tavalyi 
objektumokkal együtt az autópálya nyomvonalán és a 
gázkiváltások területén együttesen 7836-ra emelkedett 
a feltárt objektumok száma. 

A korai és késő szarmata-hun kori fazekastelepen ta
lált fazekaskemencék száma 49-re nőtt. A legjellemzó'bb 
az altalajba belevájt tüzelőtérrel, az így kialakított vas
tag, szürkére átégett rostéllyal ellátott típus, amelyhez 
1 -2 ,  sőt egy esetben 4 ( !) munkagödör kapcsolódik. A 
kemencék igen nagy területen szétszóródva, de általá
ban „bokrokban" kerültek elő, 3-6-8 egymás mellett. Igen 
érdekes volt az a feltárt „bokor", ahol nemcsak az edény
égető kemencék, hanem a melléjük épített, tüzeléssel 
kapcsolatos kézműves tevékenység egyéb nyomai is elő
kerültek: sütőkemencék (amelyeket sokszor egy gödör
bó1 fűtöttek az edényégetőkkel) , füstölő (?) vagy aszaló 
(?) gödrök, több átégett falú tárológödör, valamint két 
„nyers" edényégető kemence, amelyek még az első ége
tés előtt összeomlottak. A sütó'kemencékhez sokszor 
kapcsolódott egy-egy kisebb építmény („sütónáz"?) is. 
A tűzhelyek száma 59. 

A nagyszámú, sokszor igen széles, többosztatú árok, 
illetve árokrendszer, amely a települést behálózza, rész
ben egy-egy telek elkerítését, részben pedig a víz elve
zetését oldotta meg. 215 árkot találtunk az idén (ezzel 
összesen 350-et) . Vannak négyszögletes formába ren
deződő, de nyílegyenes, több száz méter hosszan végig
futó árokformák is. Némelyik funkciója egyelőre isme
retlen. 

A feltárt építmények nagy része úgynevezett félig 
földbe mélyített ház. Az idén 50 házat tártunk fel, ezzel 
a házak összmennyisége 125-re nőtt. A telep- egy részén 
két sorba rendeződve álltak a házak, máshol magányo
san vagy különösebb rendszer nélkül kerültek elő. 

306 
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A településhez tartozó temetőkben és szórványo
san elhelyezkedve összesen 111 sírt tártunk fel. A há
rom sírcsoportra jellemző, hogy kisszámú (kb. 12-20 sí
ros) ,  valószínűleg családi temetőkró'l van szó. A sírokat 
minden esetben D-É tengelyben tájolták. A kiemelke
dó'bb - szinte minden esetben kirabolt - sírokat árok 
kerítette, s eredetileg valószínűleg halom fedte. A ró
mai érmekkel és mázas edényekkel datált temetó'rész
let a 4. századra helyezhető, így az itt elhantoltakban a 
fazekastelepülés egykori lakóit sejthetjük. Az egyik kör
árokba utólag, a hun korban ástak be egy nó'i sírt. A 
torzított koponyájú halottat poliéderes fülbevalóval, szá
mos gyönggyel, öv- és cipőcsatokkal, úgynevezett no
mád tükörrel temették el. 

A lelónely déli részén, ahol tavaly a makói öntő
mintákat találtuk, 17 kora bronzkori gödör került elő, 
ez a tavaly feltárt teleprészlet folytatása. Az egyik gö
dörbó1 újabb öntó'tégely-töredék került elő öntó'salak
kal együtt. 

Leletanyag: a fazekasműhelyek jellegzetes termé
ke az úgynevezett szemcsés anyagú, szürke, korongolt 
fazék, amely az ülló'i kerámiaműhely vezető típusa, a 
késő szarmata korra jellemző leletanyag túlnyomó ré
szét jelenti. Előfordulnak más edények is: korsók, tá
lak, fedők, szűrő, kisebb edénykék. Az azonban nyil
vánvaló, hogy az üllői szarmata fazekasok szinte ipari 
méretekben a hőálló főzőfazekak előállításával foglal
koztak. A teleprészlet fémtárgyai: bronz-, ezüst- és 
vasfibulák, bronz karperecek, bronztű, kések, vascsa
tok, vaszabla stb. Az előkerült eszközök között előfor
dult több csontkorcsolya, nagyszámú fenó"kő, csiszoló
kő, őrló"kő, az edény oldalából kifaragott j áték(?), és 
egyéb állatcsontból készült eszközök. Számos orsóka
rika, orsógomb és egy grafitbevonatos, díszített kvád 
orsógomb is előkerült. Több gödörből kerültek elő 3 .  
és 4 .  századi római dénárok. Néhány gödörben ember
csontok is voltak. 

Munkatársak: Antoni Judit, Gulyás Gyöngyi, Hu
szár Edit régészek, Gergely Balázs, Jakab Attila, Mérai 
Dóra, Nagy Nándor (ELTE) , Kiss Attila, Zsoldos Attila 
(JATE), Balogh András (JPTE) régészhallgatók, Jakucs 
János (Képzőművészeti Egyetem), Borsos Hedvig, Far
kas Ildikó, Horváthné Farkas Ildikó, Hostyinszky Attila 
(PMMI) ,  Pintér Erzsébet (Bp.) ,  Herczeg Zsuzsanna 
(Szentendre) restaurátorok, Szánthó Dániel geodéta, 
Bocz Péter, Dinnyés Dóra, Káplár Ildikó, Ligeti Gábor, 
Márkus Balázs, Nyikus Krisztián, Progli Szabolcs, 
Semperger Zoltán, Szászvári Linda, Szó1lősi Géza, Szrnka 
Attila régésztechnikusok. 

KULCSÁR VALÉRIA - NAGY ANDREA - PATAY RÓBERT -
RÁCZ TIBOR 

399 .  Ül lő ,  9. számú lelőhely 
( Pest megye) Sza, N ,  Ge 
A lelónelyen, amelynek feltárást 2002-ben Patay Róbert 
kezdte meg, 2003. június 23-án indítottuk meg a mun-

kát. 18 házat, 5 árkot, 8 házhoz nem kapcsolható cölöp
lyukat, 655 gödröt, 4 gödörbokrot, 2 kutat, 2 edényége
tő kemencét, 1 füstölőt, 4 sírt találtunk a 4 hónap alatt. 
Összesen - a Patay R. által feltártakkal együtt - 855 ob
jektum került elő. 

A lelónely kb. 80 százaléka az Üllő 5. lelőhelyen 
talált késő szarmata telep szerves részének tekinthető. 
Erre utal az objektumok jellege, a két edényégető 
kemence, valamint a megegyező leletanyag, melynek 
túlnyomó részét a szemcsés kerámia, ezen belül is a 
fazéktöredékek jelentik. Az edényégető kemencék az 
Üllő 5. lelőhelyen megismert jellegzetességeket mu
tatták, mindkettő épített rostélyú. A 9.  lelőhelyen fel
tárt teleprész jellegzetessége, hogy viszonylag sok ház 
került elő, általában egy-egy folton koncentrálódva -
sorokba rendeződve? - több is: 5-6. Két egymással, 
szomszédos házba egy-egy K-Ny-i tájolású sírt ástak 
be. Mellékletük nem volt, illetve annyira jellegtelenek 
(néhány szem gyöngy) , hogy közelebbi korhatározás 
nem lehetséges. Ugyancsak ezeknek a házaknak a be
töltésében és környékén fémmegmunkálás nyomai ke
rültek elő: több vassalak és reve, továbbá számos kerá
miasalak, amelynek sűrű jelenléte az egész teleprész
letet jellemzi. 

A lelőhely K-i részén sikerült megfognunk a te
lep végét, talán egy vízjárás határolta (ma mestersé
ges csatorna). A lelőhely K-i része egyben a telep leg
későbbi periódusának is tűnik: az itteni objektumo
kat a szürke, jól iszapolt szarmata kerámia mellett kéz
zel formált vagy kézi korongolt népvándorlás kori és 
néhány kimondottan germán jellegű edénytöredék 
jellemzi. Ezen a részen feltűnően sok őrlőkő került 
elő (épen, töredékesen és nyersanyag formájában) . 
Ugyanennek a teleprésznek két, még betöltetlen il
letve félig betöltődött objektumába egy-egy 5 .  száza
di, É-D-i tájolású sírt ástak bele. Az egyik nyúzott 
lovas férfitemetkezés, a másik rabolt női sír, amelyet 
két vésett díszű lemezes bronzfibula és egy madárfe
jű cipőcsat keltez. 

Munkatárs: Bocz Péter, Jakab Attila, Mérai Dóra, 
Nagy Nándor régészhallgatók (ELTE) ,  Semperger Zol
tán régésztechnikus. 

LiOO. Ül lő, 19. szám ú  le lőhely 
( Pest megye) Ő 

KULCSÁR VALÉRIA 

Egyhetes próbaásatást végeztünk a lelónely azon részén, 
amelyet érint a 4. sz. főút - Vecsést és Üllőt elkerülő -
nyomvonalához tartozó gázvezeték áthelyezése. Ennek 
során egy 490 m hosszú, 15 m széles területet hálóz
tunk be 2 m széles, 30-60 cm mély kutatóárokkal. Össze
sen 3 régészeti objektum került elő, amelyek közül egy
nek (gödör) a régészeti korhoz tartozása - leletanyag 
hiányában - kétséges. A másik két objektum (árkok) az 
eló"került kerámia alapján őskori. 

KULCSÁR VALÉRIA 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

Li 0 1 .  Vanyarc határa 
( Nógrád megye) Pa 
Szlovácka-dolina 5.: Hugyecz Mihály földjén a magassá
gi ponttól a falu felé eső területen gyűjtöttünk némi le
letanyagot, többek között egy bifaciális töredéket. 

Az aratás után megázott tarlón a földúttal párhu
zamosan, attól legfeljebb 35 méteres távolságban talál
tunk leleteket. A hidrokvarcitból, üveges kvarcporfírból 
és kvarcitkavicsból készült eszközök a terület falu felé 
eső lejtőjén kerültek elő, jellegük alapján megegyeznek 
a 2003 augusztusában a földút másik oldalán feltárt esz
közökkel. Említésre méltó, hogy éppúgy, mint az ásatá
son, a felszíni gyűjtések során is találtunk egy sötétszür
ke kárpáti radiolaritból készült szilánkot (a leletanyag 
korábban nem volt ismert a lelónelyró1). A leletkoncent
ráció a magassági pont felé megszűnik, helyette homo
kos-kavicsos geológiai réteg kerül a felszínre. 

Szlovácka-dolina 6.: A hosszú hegyháton fekvő fel
színi koncentráció-sorból a 6. számú az 1. és az 5. között 
terül el. A bejárások során a földutak elágazásától a falu 
felé eső, viszonylag frissen tárcsázott szántóban csak mi
nimális mennyiségű leletanyagot, köztük két üveges 
kvarcporfírból készült szilánkot találtunk a mintegy 
150x40 méteres területen. A szilánkok a magasabban 
fekvő területeken kerültek elő. Késó'bb a szántás kizöl
dült, ezért csak minimális mennyiségű leletet találtunk 
a terület viszonylag magasabban fekvő, az ásatás terü
lete felé eső részén. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy 
az 5. lelónely folytatásában levő, Hugyecz Mihály tulaj
donában levő szántóföldön is találtunk egy szilánkot köz
vetlenül a földút mellett. A nem művelt kaszálón, ahol 
az ásatás ideje alatt több szilánkot találtunk, a csapadék 
miatt hirtelen megnőtt növényzet lehetetlenné tette a 
leletek gyűjtését. 

Tavi: Az aratás utáni tárcsázás után megáztatott tar
lón a faluba vezető földúttól 40-50 méteres sávban ta
láltunk szilánkokat. Néhány hidrokvarcit és kvarcit, il
letve egyetlen üveges kvarcporfír szilánkot találtunk. A 
legtöbb lelet a faluba vezető földút vonalától 25-30 mé
terre volt. A vízszintes terasz mellett a lejtó'ben is talál
tunk szilánkokat. 

Mindössze egyetlen vakaró és egy hidrokvarcit 
bifaciális eszköz töredéke számítható megmunkált esz
köznek. 

Li02 .  Varsád, Kisvarsád (Kle in Varsád) 
(Tolna megye) Kö 

MARKÓ ANDRÁS 

A varsádi Kisvarsád-dűló'ben középkori templomromot 
említ Pesty Frigyes dűlőnévgyűjtése, a dűlőnév is régé
szeti lelónelyre utal. A helyet 2003. április 2-án a Kö
lesd-Varsád országútról D felé lejtő dűlőúton közelítet
tem meg. Az úttól K-re folyó patak mentén mentem a 
mélyszántásban, az úttól Ny-ra fekvő meredek, füves 
domboldal településre alkalmatlan, a fölötte fekvő fenn
sík pedig víztó1 való távolsága miatt nem látszik megte-

lepedésre megfelelőnek. A Ny felé kanyarodó úttól D
re a D felé lejteni kezdő fennsík széles földnyelvvé ala
kul, amelyet egykor nemcsak K-ről, hanem D-ró1 is víz 
övezhetett. A térképen Szúnyog- illetve Világos-völgy
nek nevezett mélyedések között fekvő, kukoricatarló
val borított területen - a rossz megfigyelési körülmé
nyek ellenére is - a dombtetőtó1 kezdve egészen a domb 
aljáig elszórtan középkori cserepeket gyűjtöttem. A lele
tek a domb DK-i részén jelentkeztek leginkább, a Ny-i 
oldalon viszont alig fordult elő leletanyag; késó'bbi te
repbejárás alkalmával indokolt a lelónely kiterjedésé
nek ellenőrzése. A templomhelyet nem sikerült a domb 
magasabb részén lokalizálni. A dombtető legmagasabb 
részének közepén - a templom számára is alkalmas he
lyen - egy emberi agykoponya-töredéket találtam. 

Sem a földnyelvtől É-ra fekvő, említett, szántott 
fennsíkon, sem a tó1e D-re elhelyezkedő, kelő búzával 
borított dombon, sem a Szúnyog-völgyben folyó patak 
K-i oldalán, a mélyszántásban nem találtam további le
letanyagot. 

Li03 .  Vasasszonyfa határa 
(Vas megye) Ő, B, Ró, N 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2003. március 18-án terepbejárást végeztünk a telepü
lésrendezési tervhez szükséges régészeti hatástanul
mány érdekében. 

A községtől délnyugatra a szombathelyi út mel
lett található Paperdei-dűlő területén (hrsz.: 040/12),  
és a hidroglóbusz környékén (hrsz. :  040/4-6, 13) szán
tott, trágyázott terület van. A megfigyelés lehetőségei 
nem éppen a legjobbak. A kijelölt területen főleg új
kori anyag került elő. 

Paperdei-dűlő: Nyugati felében, a Kiskozár-patak ke
leti partján, amely enyhén emelkedik, őskori és római 
kori kerámiát találhatunk. A lelónely a pataktól kb. 50, 
a betonúttól kb. 200 méterre található. 

Széchenyi utca nyugati oldala (hrsz. : 01711): A falu 
északnyugati részén szántóterület volt. Itt nem figyel
tünk meg régészeti jelenségekre utaló nyomokat. 

Kertek alja: A falu belterületétó1 keletre, a 8643 Sal
köveskút-Vasasszonyfa közti önálló közlekedési út nyu
gati oldalán, házakhoz tartozó felparcellázott kertek 
(hrsz.: 122-126, 133, 135, 136, 137, 140-143, 145, 146, 
149, 151, 153-157, 159-163, 165-167, 169-171 ,  173-175) 
vannak. A Vas megye földrajzi nevei c. kötetben Kertek 
alla (alja) névvel jelölik. Némelyik szántott, némelyik
ben már vetés volt, vagy parlag, rét. A művelési különb
ségek miatt eléggé megnehezült a régészeti megfigye
lés lehetősége. A területró1 azonban csaknem 2-300 m 
hosszan sikerült kerámia-leletanyagot gyűjteni, bár a le
lónely milyensége, és folyamatossága az eltérő megfi
gyelési viszonyok miatt bizonytalan. A terület északi fe
léből viszonylag sok salakmaradvány, és jellegtelen ke
rámiaanyag, a délebbi részéró1 őskori és népvándorlás 
kori kerámia került elő. 
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A falu déli végében a Selyem/Surányi-patak men
tén fekvő (hrsz.: 063/8-11, 0111/3-9) mély fekvésű te
rületet gaz borítja, régészeti terepi megfigyelésre al
kalmatlan. 

A falutól délre a Selyem/Surányi-patak nyugati part
ján enyhén emelkedő területen (hrsz. : 0111/10, 0113/1) 
szántás volt. A Vas megye földrajzi nevei c. kötetben 
Tanyaként jelölik, mint a falutól kisé távolabb eső háza
kat, mára azonban már összeépült a faluval. Itt találha
tó a vízműnek egy átemelője. A területen nagy mennyi
ségben bronzkori kerámia került elő. A lelónely mérete 
kb. 200x150 m, iránya északnyugat-délkelet. 

Munkatársak: Derdák Ferenc geodéta, Hódi Attila. 

Li O Li .  Vassurány határa 
(Vas megye) Ró, Kk 

FARKAS CSILLA 

2003. április 30-án terepbejárást végeztünk a település 
határában. 

Alsó-kertekalja: A Surány-pataktól 300 m-re Ny-ra, 
egy sík szántó fekszik (tengerszint feletti magasság 211 
m). A 19. század óta intenzív mezőgazdasági művelés 
alatt áll. A leletek viszonylag jól elhatárolható területen 
a szántó É-i részén terültek el. Ny-K-i irányba a lelő
hely határait sajnos nem lehetett pontosan meghatároz
ni a sűrű aljnövényzet miatt. A kerámia egy része bizto
san a 15-16. századra tehető. 

Perec-major: A Győr és Szombathely közötti 400 
kV-os távvezeték Vas megyei szakaszáról készülő régé
szeti hatástanulmány elkészítéséhez terepbejárást vé
geztünk a nyomvonalon. A vizsgált terület részben nö
vényzettel fedett. Új lelónelyként római kori villára uta
ló nyomokat regisztráltunk a területen (36. sz. lelő
hely) . 

Szérűskert: A terület a Surány-pataktól 500 m-re K
re, egy sík szántón fekszik (tengerszint feletti magasság 
211 m).  A leletek viszonylag jól elhatárolható területen 
a szántó D-i részén terültek el. A kerámia nagy része a 
késő középkorra tehető. 

Munkatársak: Vámos Gábor, Beck-Teleky Tamás és 
Szilasi Attila Botond régésztechnikusok. 

Li 0 5 .  Vác, Gasparik utca 1 5 .  
( Pest megye) Á ,  Kk, ú 

ILON GÁBOR 

A szondázó ásatás helyszíne a középkori városfal külső 
szélénél található. A ház alatt levő, 3,20x4,6 m alapte
rületű pince boltozata tégla, felmenő fala kő. A betöltő
dés legfelső rétegét a tulajdonos eltávolította, így az ása
táson feltárt legfiatalabb réteg 17-18. századi. Alatta, 
az eredeti humuszból Árpád-kori cserepek kerültek 
felszínre. Az ásatási megfigyelések és a leletek alapján 
a pince a török kor vége körül, illetve - ez a valószínűbb 
- a török kor utáni újjáépítéskor készülhetett. 

MIKLÓS ZSUZSA 

Li06.  Vác, Március 1 5 .  tér, Szent Mihály templom 
( Pest megye) Kö 
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, illetve a Tragor 
Ignác Múzeum 2003. október 21-én kezdte meg a feltá
rást a főtéren. A templom helyszínének rögzítése volt 
az első feladat a tér rendezési terveinek átgondolásá
hoz. A régészeti kutatást és a téli állagvédelmet is az 
önkormányzat fedezte. Feltártuk a templom Ny-i orom
falát, az É-i és D-i templomhajó falainak részleteit. Több 
18. századi átépítési kísérlet (elsősorban nagyon szép 
téglapadló-részletek) nyomait is felfedeztük. A temp
lom Ny-i oromfalának szélessége 21 m. A DNy-i sarok
nál megtaláltuk a tornyot, ez egy 8x8 m-es építmény, 
meglehetősen kis belmérettel és vastag falakkal. 

Az eddig ismert történeti és régészeti adatok: A 
templom első okleveles említése 1319-bó1 való. A török 
korban a keresztények egyetlen működő temploma volt, 
1684-ig a reformátusok használták, majd a katolikusok 
visszafoglalták, s a 18. század közepéig, mint székesegy
házat tisztelték. 1755-ben Oracsek Ignác a középkori 
templom falait is felhasználó barokk templom tervét ké
szítette el. A régi templom állapota igen rossz volt, ezért 
1761-ben Esterházy Károly püspök leállíttatta a kezdő
dő átépítést. Ezért épült meg végül a Konstantin téri 
nagy templom. A főtér D-i végében és részben a Szé
chenyi utca torkolatára kiterjedően elhelyezkedő közép
kori templom azért Vác történetének nagy tanúja. Állt 
itt egy háromhajós, sokszögű szentélyzáródású, to
ronnyal, sekrestyével, kápolnával kiegészített gótikus 
templom, amely a 16. század elejéig központja volt a 
német városnak, ellátta és szervezte a hitéletet három 
évszázadon át. Romjainak feltárását és bemutatását igen 
fontosnak tartom. 

Li07. Vác, Múzeum utca 
( Pest megye) Kk. Tö, Kú 

TETTAMANTI SAROLTA 

2003. júliustól szeptemberig közműfektetési munká
latok folytak a Múzeum u.-Budapesti Főút sarkától a 
Múzeum u. 4. sz. előtti térségig (volt múzeumépület) . 
Legnagyobb részben régi közműnyomvonalat nyitot
tak ki újra, az árkok oldala omlott, életveszélyes volt a 
dokumentálás. Folyamatosan meg lehetett figyelni a 
paticsos, szenes csíkokat (ház- és tűzhelymaradvá
nyok) , gödröket. A leletanyag késő középkori, török ko
r i ,  18 .  századi , objektumokból és szórványként 
egyaránt. A terület a középkori magyar városhoz tar
tozik, 31/2k sz. lelónely. 

Li08. Vácszentlászló, Tópart 
( Pest megye) U, B, Szk, Sza 

TETTAMANTI SAROLTA 

2003. december 7-én és 9-én Vácszentlászló hétvégi há
zas negyedében, a horgásztó partjához közel (attól ÉK
re) eső Hosszúmesgye, Kaszáló, Kárász és Süllő utcá-
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ban szakfelügyeletet láttam el a gázcsőfektetés céljából 
folytatott árokásásnál. 

Markológéppel 70 cm széles, 60-80 cm mély árkot 
ástak ki a Hosszúmesgye u. teljes hosszában. A kido
bott földben a több száz méter hosszan (az utca teljes 
hosszán) késő szarmata szürke, korongolt, simított cse
repeket találtam. Kisebb számban előkerültek más ko
rú kerámiatöredékek is: néhány újkőkori (kottafejes) ol
dal- és áttört csőtalptöredék, késő bronzkori oldaltöre
dék és egy szkíta edényfül. Az utca É-i végében, az 54. 
számú ház előtt az árok falában átégett objektum nyo
mát (kemence? maradványa) figyeltem meg. A szóban 
forgó utca egy - a horgásztó felett emelkedő - magas part 
gerincén fut végig, míg a rá merőleges (pl. Kaszáló u.) 
utcák a dombról lefelé a horgásztó partjára vezetnek, 
amellyel szemben a valkói Kása-tető terül el. Itt alig ke
rült elő régészeti anyag. A Hosszúmesgye utcával pár
huzamos, de a domb vízhez közelebb fekvő, alsó részé
ben futó utcában 1 -1 késő szarmata illetve bronzkori 
cserepet találtam a kidobott földben. 

A megfigyelt régészeti jelenségek az MRT 13. k. 25/ 
2 és 25/3 lelónelyeivel (Hosszúmesgye és Kiskaszálók) 
azonosíthatók. Ugyanezen a lelónelyen, a Hosszúmesgye 
u.  30. sz. ház telkén kerültek elő késő neolit-kora rézko
ri, szarmata és kora Árpád-kori cserepek, amelyeket 
Marekné Ködmön Mária az aszódi Petőfi Múzeumnak 
adott át (itt a 87.2. 1-14. leltári számon találhatók). 

Li09 .  Vál ,  Pogányvár 
(Fejér megye) B 

KULCSÁR VALÉRIA 

A Pogányvár őskori földvárát már a 19. században emlí
tették. Marosi Arnold 1921-ben figyelt fel rá. 1930-ban 
ásatás végzett a földvár Ny-i oldalán, őskori házikerá
mia került elő. A K-i oldal alsó teraszán 8 kora vaskori 
sírt, a vártól Ny-ra eső fennsíkon (Szabad-hegy) két 
bronzkori sírt tárt fel. Az 1930-as években Neogrády Sán
dor légi felvételt készített a földvárról. A földvárat 1950-
ben mértem fel vázlatosan.32 

1958-ban Fitz Jenő vezetett feltárást a Pogányvár
ban. Az I. várrész legmagasabb részén és a Ny-i szélén, 
valamint a II. várrész legmagasabb részén egy-egy ku
tatóárok alapján megállapította, hogy a földvár a Vatya
kultúra idejében volt lakott, más korszaknak nem ke
rült elő lelete. Fitz Jenő az I. várrész ÉK-i oldalában az 
alsó teraszon további 8 sírt tárt fel a kora vaskorból.33 
Az eddigi régészeti kutatások alapján Fitz Jenő és F. 
Petres Éva megállapította, hogy a földvár csak a Vatya-

3 2  NOVÁKI Gv.: Fejér megye őskori földvárai. ArchÉrt 79  (1952) 3-
19 (5-6). 

33 Székesfehérvári Múzeum Régészeti Adattár 636. A leleteket F. 
Petres _Éva dolgozta fel (F. f'ETRES, É. :  Frühesisenzeitliches 
Graberfeld in Vál. Alba Regia I (1960) 17-42.) Itt köszönöm meg 
F. Petres Évának segítségét az ásatások, és azok helyének tisztá
zása terén. 

kultúra idejében volt lakott, temetőjük a földvár mel
letti fennsíkon (Szabad-hegy) volt. Az I. várrész ÉK-i 
aljában és az alsó teraszon kora vaskori urnatemető van, 
ez alatt ugyanebbó1 a korszakból telep maradványai ke
rültek elő, de a földvárat nem lakták. 

A földvárterület mai neve „Pogány-gyep". Az ettó1 
ÉNy-ra kb. 1 km-re lévő kis település (major) neve 
„Pogányvár". Nyilvánvaló, hogy a földvár neve volt ko
rábban „Pogányvár". Ezért a továbbiakban ezen a régi 
nevén nevezzük a földvárat. 

Vál község a „Váli-víz" ÉNy-DK irányú medre két 
oldalán húzódó széles völgy szélén két különálló, hosszú, 
egyenes utcából áll, egymástól 5-700 méterre. A patak
tól DNy-ra eső hosszú utca ÉNy-i végén, az utolsó há
zak felett emelkedik a Pogányvár nevű földvár dombja. 
Egy nagy fennsík ÉÉK-i végét jelenti, melytó1 mély, ter
mészetes eredetű, vízmosásos árok választja el. ÉK-i al
jában a község utolsó házai vannak, DNy felé a Szabad
hegy, illetve a Temető-dűlő elnevezésű fennsíkkal szom
szédos (mindkettő szántóföld) .  

A domb jelenleg a Reorganizációs Rt. kezelésében 
van. Az egész dombot és környékét birkanyáj legelteté
sére használják. A vár egész területe és ÉK-i oldala jól 
áttekinthető, rendezett legelő, csak a Ny-i és D-i olda
lán húzódó mély árkot, valamint az ÉK-i oldal egy ré
szét fedi sűrű aljnövényzetű erdő. 

A földvár egy ÉNy-DK irányú dombtetőt foglal ma
gába. Középen mély árok választja két, közel azonos te
rületű részre. Az ÉNy-ra eső rész (I.) alakja ovális. DK-i 
vége gömbölyű ívben végződik, erősen elmosódott, de 
felismerhető sánc zárja le, amely az I. résznek körülbelül 
a felét fogja át. A sánc mai belső magassága 1 m, de több 
helyen alig észrevehető, külső oldala a természetes, me
redek domboldalban folytatódik. Árok, a középső nagy, 
természetes eredetű ároktól eltekintve, nincs. Az I. rész 
ÉNy-i vége összekeskenyedik. Itt mesterséges erődítés
nek a felszínen nincs nyoma, az egykori telep szélét a 
domb pereme jelzi. Több kisebb-nagyobb, széles vízmo
sás vágódik bele a perembe, ezek eredete, legalábbis rész
ben, bizonyára emberi tevékenység eredménye. 

Az I. rész Ny-i, DNy-i o ldalát igen mély árok kíséri. 
A Váli-víz széles völgye felé eső É-i és ÉK-i pereme alatt, 
a domboldalban két terasz húzódik egymás alatt. A fel
ső terasz hossza kb. 135 m, erősen lejtő belső területé
nek szélessége 15-22 m között váltakozik, ÉNy-i vége 
elmosódottan olvad bele a domboldalba. Az alsó terasz 
hossza 100-110 m, erősen lejtő területének szélessége a 
DK-i végénél alig 12-13 m, ÉNy-i részén azonban 48 m
re kiöblösödik. Utóbbi részen a terasz pereme sáncsze
rűen kiemelkedik. A két terasz eredete, összefüggése a 
fenti földvárral késó'bbi kutatás feladata lesz. Ezek egyi
kén tártak fel kora vaskori sírokat 1930-ban és 1958-
ban. Az I. rész DK-i aljában még egy rövid terasz figyel
hető meg, hossza 50, szélessége 5 m körüli. 

Az I. rész hossza 190, legnagyobb szélessége 120 m. 
Területe 1,35 ha, a teraszoké külön 0, 14 ha, ezekkel 
együtt összesen 1 ,49 ha. 
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A földvár II. része a középső nagy ároktól DK-re 
kezdődik. Két hosszanti oldalát sánc zárja le, amely itt 
is a középső nagy árok fölé húzódik, annak felső végéhez 
kissé bekanyarodik. A háromszög alakú terület DK-i vé
ge (a domb alakjának megfelelően) erősen összekeske
nyedik. Az őskori telep végét jelző perem itt alig észre
vehető, keskeny nyereg felett kanyarodik. A nyereg után 
keskeny, alig pár méter széles természetes gerinc foly
tatódik, de ez már kívül esik a földvár területén. A nye
reg mai, alig észrevehető alakját bizonyára újkori feltöl
téstó1 kapta, melyhez két oldalról, különösen az ÉK-i 
oldal feló1, igen mély, valószínűleg természetes eredetű 
árok húzódik fel. 

A II. rész Ny-i sarkában a sánc megszakad, és kb. 50 
m hosszú részen erődítésnek semmi nyoma, ezáltal ez 
a várrész erró1 az oldalról védelem nélküli, nyitott. A 
belső terület törés nélkül, azonos magasságban folyta
tódik a vártól DNy-ra eső fennsík felé. Az I. és II. részt 
elválasztó mély árok is csak eddig tart, folytatása nincs, 
a két várrész közötti árok tehát nem teljes. Ugyanakkor 
az I. és II. részt Ny és DNy feló1 kísérő mély árkok, bár 
azonos irányúak, de megszakadnak, nincsenek összeköt
tetésben egymással. Későbbi kutatásnak kell tisztáznia, 
volt-e itt is árok és utólag töltötték-e fel, bár ez eléggé 
valószínűtlen, túl nagynak tűnik a nyitott, sánc nélküli 
rész. A vár védelme szempontjából ugyanis erre szük
ség lett volna. Annyi bizonyos, hogy a 18. század máso
dik felében is ez volt a helyzet, és az egész dombtető 
szántóföld volt.34 A II. várrész területe a Ny-i bizonyta
lan lezárás miatt nem pontosítható. Hosszanti (ÉNy
DK) irányú átmérője 195, legnagyobb szélessége kb. 115 
m, területe kb. 1,53 ha. 

Az egész földvárat Ny és DNy felől kísérő (bár kö
zépen megszakadó) ,  igen mély árok külső oldala külö
nösen sok és bonyolult vízmosással szaggatott. Ez arra 
mutat, hogy az árok természetes eredetű, de vár feló1i 
oldalát az őskorban feltehetően kiegyenesítették a vár 
kialakításánál. 

A földvár teljes hossza 415, szélessége 120, területe 
(a teraszok nélkül) kb. 2,88 ha. 

Felmérését 2003. szeptember 22.-november 3. kö
zött, feleségem segítségével végeztem el, összesen 7 na
pi terepmunkával. 

NOVÁKI GYULA 

Li 1 0 .  Vál la j .  határátkelő 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, V, Sza , Á 
2003 .  április 10-22. között tártuk fel a határállomásra 
vezető gázvezeték munkálatainak megkezdésekor meg
figyelt régészeti lelőhelyet. 

A gázvezetéknek a határállomás felé eső szakasza 
mintegy 300 m hosszan, a jelenlegi úttól 8-10 m-re ha-

34 !. katonai felmérés XII / XX. 

lad. Ezután (a csatornán átvezető híd után) az árok az 
útpadkába, vagyis már az útépítéskor bolygatott terü
letre került, ezért régészeti lelónelyet nem érint. A má
sik szakaszon folyamatosan, kisebb-nagyobb kihagyások
kal kerültek elő az objektumok a közelító1eg 1,5 m szé
les, meglehetősen girbegurba árokban. 

Itt is találtunk a határátkelő területén feltárt közép
ső neolit leló11ellyel egykorú, elfolyó objektumokat vál
tozó mennyiségű (részben festett díszű) anyaggal. Ezek 
a gödrök inkább a falu felé eső részben voltak. 

Feltártunk egy késő vaskori házat, egy szabadon ál
ló kemencét, egy fél kutat és kevés gödörrészletet. 

Egy gödörrészlet képviselte a császárkort. 
Találtunk Árpád-kori ház- és gödörrészleteket ke

vés leletanyaggal. 
A leletmentésen dolgozott Mester Andrea gyűjte

ménykezelő, Bocz Péter ásatási technikus, Szinyéri Pé
terné és Takácsné Varga Ágnes restaurátorok. 

ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNOVITS EszTER 

Li 1 1 .  Vámoscsalád, Alsó-Kendersze 
(Vas megye) Kk 
A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

A 0258/1 helyrajzi számú ingatlanon késő közép
kori telep nyomait regisztráltuk (30. sz. leló11ely). 

Li 1 2 .  Várbalog határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) 8 ,  Ró, Á 

ILON GÁBOR 

2003. április 26-án hatástanulmány készítése érdekében 
terepbejárást végeztünk a településen. A Várbaloghoz 
tartozó Albertkázmérpusztán összesen 11 lelónelyet ha
tároztunk meg. 

A Legelő-dú'ló'k nevű határrészben három, római kori 
kerámiával jelzett lelónelyet regisztráltunk. A Hosszú
díiló'k nevű határrészben egy római és bronzkori lele
tekkel igen sűrűn fedett; egy római kori leletekkel igen 
sűrűn fedett, valamint egy római kori és Árpád-kori le
letekkel jelzett lelónelyet találtunk. A Rába-szántók ne
vű határrészen egy Árpád-kori házikerámiával jelzett 
lelónelyet határoztunk meg. Egy másik területen egy 
egykori villa nyomaira bukkantunk, egy 420x220 m ki
terjedésen római kori kerámiát gyűjtöttünk. A Róka-dű
lóoen egy ÉK-DNy irányú dombon, tszf. 127,3  m ma
gasságban 200x150 m kiterjedésű területen római kori 
kerámiát találtunk. A Kázmér feletti dűlő elnevezésű ha
tárrészben két római kori lelőhelyre bukkantunk. 

A település egyéb határrészein összesen 7 lelóne
lyet regisztráltunk. 

Az Iskola-dűlóoen egy 420x200 m kiterjedésű terü
letről nagy mennyiségű bronzkori leletet gyűjtöttünk. 
A Major-dűlóoen két (400x150 és 200x100 m) római ko-
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ri leló'helyet különítettünk el, ahonnan római kori lele
teket gyűjtöttünk. A Mester-erdő nevű határrészben egy 
420x120 m kiterjedésű római kori kerámiával jelzett le
ló'helyet regisztráltunk. A Tarcsai-dűlóóen egy Árpád
kori leletekkel jelzett, 300x200 m nagyságú leló'helyre 
bukkantunk. A Fácános nevű határrészben Árpád-kori 
kerámiát; a Jessehof és Újsaida területén római kori ke
rámiát gyűjtöttünk. 

Li 1 3 .  Várdomb, Petőfi utca 1 /a 
(Tolna megye) Kö? 

AszT ÁGNES 

2003 augusztusában a telken fa eltávolítása közben 3-4 
db peremes téglát találtak. A téglák kb. 50 cm mélység
ben kerültek elő, a bejelentős szerint mintegy „megrogy
va". A bejelentő szerint semmiféle csont nem volt a tég
lák alatt és környékén. 

A téglákat beszolgáltatták a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumba. 

Leletmentésre nem volt lehetőség sem, mert a be
jelentés már a munkák elvégzése után érkezett, és a te
repet visszarendezték. 

Li 1 Li .  Várgesztes, Gesztes vára 
( Komárom-Esztergom megye) Kö 

Vrzr MÁRTA 

A Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata megbízá
sából végzett tájékozódó ásatás legfontosabb eredménye, 
hogy - ha csak kutatóárkokkal is - sikerült meghatároz
nunk az 1960-62. évi feltárások során sajnálatos módon 
nem kutatott külső vár alaprajzi elrendezését, s ezen belül 
a kaputorony egykori formáját. Kiderült, hogy a kissé nyúj
tott hegytető peremén egy majdnem szabályos jellegű, ke
leti és nyugati végén csúcsba futó, lényegében hatszög alap
rajzú, jellegzetes kis kőkockákból rakott, viszonylag vékony, 
kb. 1 m vastag várfal húzódott. A terepadottságokból adó
dóan ezt a szabályos elrendezést megtörte a mintegy 4x4 
méteres belső méretű kaputorony, melynek azonban csak 
déli oldala maradt ránk felmenő falrészekkel. 

Megállapítottuk azt is, hogy a minden bizonnyal Nagy 
Lajos által az 1370-es években emeltetett „vadászkastély" 
egykori megjelenése lényegesen eltért a mai, az 1960 utáni 
helyreállítás során kialakult formától. A várhegy nyúj
tott sziklagerincét csak a (feltehetően a Csák nemzetség 
korábbi erősségének helyére került) ma is magasan álló, 
téglalap alaprajzú belsővár foglalta el. Ennek falaitól ere
detileg már erősen lejtett a terepszint a jóval alacsonyab
ban - a belsővár udvarszintjéhez képest néhol 3-4 mé
terrel mélyebben, de a külső szint alatt is átlag 2 méterre 
- megépült külső várfalig illetve annak kaputornyáig. 
Azaz a belsővár sokkal inkább kiemelkedett a környeze
tébó1, körben - a vele egyidős diósgyőri várhoz hason
lóan - néhol kifejezetten meredek sziklafelszín határol
hatta. Ennek megfelelően aligha lehetett egységes külső 
szintekró1 beszélni, a szondázó árkok tanúsága szerint a 

mai, közel vízszintes terepszint alatt átlagban 150 cm mé
lyen megtalált középkori rétegek változatos, bizonyára a 
természeti adottságokhoz alkalmazkodó szintviszonyok
ról tanúskodnak. Pontosabb adatok csak nagyobb kiter
jedésű kutatással nyerhetők, s ez a pontos alaprajzi rend
szer meghatározásához is elengedhetetlen. Sajnos, maga 
a várfal sehol sem maradt meg eredeti magasságában, 
csupán csonkjait láthatjuk DNy-on, illetve tárhattuk fel 
számos más ponton. Sikerült ugyanakkor a nyugati ré
szen egy pontosan még nem értelmezhető, ismeretlen 
korú külső falrendszer maradványait is rögzíteni. 

A belsővár körül ma látható plató tehát csak az 1960 
utáni helyreállítás során jött létre, ugyanakkor kétség
telen, hogy a külső és a belső falak közötti terület feltöl
tése már jóval korábban, a török hódoltság korában meg
kezdődött. Ekkor itt - bizonyára részben a közelebbró1 
nem ismert korban részben ki is dó1t külső várfal erősí
tésére/pótlására - fa-földszerkezetű sáncrendszert emel
tek, melynek szerkezetére elsősorban a déli oldalon tett 
megfigyeléseink utalnak. Talán itt dó1t ki először (vagy 
jobban) a várfal, helyére cölöpvázas törmelék, belső ol
dalára agyagfeltöltés, néhol kifejezett ágyú pad került -
az utóbbi elsősorban a nyugati oldal magasabban meg
maradt fala esetében volt igazolható. Már ehhez az emelt 
szintű rendszerhez igazodott a belsővár kapuja és a déli 
tornya közé másodlagos (magából a várból illetve a majki 
premontrei prépostságból származó) faragott kövekbó1 
beépített lőkamrás erődítmény. 

A jelenleg turistaszállóként üzemelő belsővárban 
csak két ponton - az udvar déli homlokzatán és a keleti 
emeleti traktus előterében - nyílt lehetőség falkutatás
ra. Az udvari fal esetében valószínűsíteni lehetett, hogy 
a többi oldalon a falakkal egyidős kőkonzolos folyosó itt 
egy késó'bbi fázisban (vagy periódusban) fa alátámasztó
rendszerrel nyert kiegészítést, elsősorban a késó'bbinek 
vélhető déli (torony)építmény megközelítése érdekében. 
A keleti traktus konzolos szerkezetének pontos értéke
lése (kandalló?) a kutatás számára rendelkezésre álló 
területen nem volt lehetséges, de itt is valószínűsíteni 
lehetett egy késó'bbi fázist vagy periódust. 

Végül a kutatás fontos feladata volt a várból ismert 
faragott kőanyag feldolgozása. Bár ehhez az épület tu
ristaszállóként való üzemelése nem biztosított ideális 
lehetőségeket, sikerült igazolni, hogy a gótikus farag
ványanyag lényegében egyetlen periódusra, a 14. szá
zad utolsó harmadára tehető. Emellett nagyobb számú 
reneszánsz nyíláskeret-töredék egy 16. századi, közelebb
ró1 ismeretlen, de bizonyára nem nagy volumenű átala
kítást is bizonyít. 

Li 1 5 .  Várong, Régi temető 
(To lna megye) Kö 

FELD ISTVÁN 

2003. május 10-én terepbejárást végeztem a területen. A 
középkori falu kiterjedését sikerült megállapítani: a teme
tőtó1 D-re véget érő kertek után kezdődően, a temetőn túl 
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É felé kb. 150-200 m hosszan cserepeket találtunk, a patak 
partjától kiindulva Ny felé egészen a domb tetejéig, épü
letre utaló nyomokat azonban nem fedeztünk fel. 

Meglepetést okozott azonban, hogy a mai temető 
mellett, tó1e K, azaz a patak felé, a már felhagyott, né
hány sírkővel még jelzett régi temetőben egy feltehe
tően középkori rom helyét sikerült megfigyelni. Az új 
temető felé kanyarodó villanyvezeték legészakibb osz
lopának vonalában, tó1e K-re, a temető enyhén lejtős 
területének egy meglepően vízszintes részén kb. 3x2 
m-es felületen fehér habarcsos omladék látható, 3 db, 
eredeti helyén, egymás mellett fekvő ép téglával. Ez fel
tehetően valamely felmenő fal (esetleg tégla padló) rész
lete lehet. A sok építőanyag miatt ezen a feltűnő részen 
szinte nincs is növényzet, az épület kiterjedése a gaz 
miatt azonban nem állapítható meg. 

A téglák színe, mérete valamint a habarcs jellege 
alapján a középkori faluhelyen belül fekvő épületma
radványt - ellentétes adatok előkerüléséig - a középko
ri templom helyével azonosítjuk. 

Li 1 6 . Vecsés, Li .  számú lelőhely 
( Pest megye) 8, V, Sza 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Az MO autópálya Pest megyei szakaszának építését 
megelőző régészeti feltárás során az M5 autópálya és az 
M0-4 főút csomópontja közti szakaszon, valamint a 4. 
sz. főút - Vecsést és Üllőt elkerülő - nyomvonalán dol
goztak 2003. március és november között a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága munkatársai. Geodéta Szánthó 
Dániel, térinformatikus Zoltán S. Péter vezetésével Prog
li Szabolcs és Tóth Károly. A teljes feltárás koordináto
ra Tari Edit. 

Az MO autópálya építését megelőző leletmentések 
során 2003. szeptember és október hónapokban foly
tattunk feltárást. Ennek során egy kb. 50x120 méteres 
területen dolgoztunk. Összesen 180 objektumot tártunk 
fel: házakat, gödröket, cölöplyukakat és néhány árkot. 
Az objektumok kisebbik része szarmata kori, többségük 
a késő bronzkor-kora vaskor (Halstatt C) időszakra kel
tezhető. Ez utóbbiak közt találtunk három földbe mé
lyített házat, két nagyméretű urnát, valamint valószí
nűleg erre az időszakra keltezhetők az ásatás területén 
elszórtan jelentkező cölöplyukak is. 

Munkatársak: Ligeti Gábor és Szrnka Attila ásatási 
technikusok. 

Li 1 7. Vecsés, 6 7. számú lelőhely 
( Pest megye) Szk? , Sza , Á, ú 

PATAY RÓBERT 

Ezen a lelónelyen az objektumok bontása 2003 júniu
sában kezdődött. Az ásatási idényt november 3-án zár
tuk 393 feltárt-objektummal. -Az előzetes terepbejárá
sok szarmata és Árpád-kori településekre utaltak. A kö
zépkori írott forrásokból ismert Halomegyháza falu 

temploma a kisajátítási határtól D-re, a frissen telepí
tett akácerdőbe esik, ennek megfelelően a középkori le
letanyag is intenzívebben jelentkezett a nyomvonaltól 
D-re eső sávban. 

A feltárt objektumok több, mint fele szarmata, 49 
Árpád-kori, kis számban kora vaskor és újkor is  j elent
kezett. Körülbelül 100 objektum nem tartalmazott le
letanyagot, vagy ha igen, annak kora nem volt megálla
pítható. 

A 18 kora vaskori (valószínűleg szkíta) objektum
ból, de különösen a három kör alaprajzú házból és a két 
kútból változatos leletanyag került elő: fekete, fénye
zett edénytöredékek, gerezdelt orsógomb, csiszolt kő
eszközök, gyöngy. A korszakból még 5 gödör, 4 árok és 
egy kemence került elő. Feltehetó1eg az őskorra datál
ható két zsugorított temetkezés is. 

A szarmata objektumok túlnyomó része gödör (161 ) ,  
ezek közt sok a méhkas alakú, esetenként tapasztott ol
dalú is. A gödrök több helyen besűrűsödnek, gödör
komplexumot alkotva. Igen nagy a szarmata árkok szá
ma (40) .  Ezek közül fontos megemlíteni a többször 
megújított, valószínűleg több funkciójú, 3 m széles, 1 m 
mély 44. sz. árkot, illetve a települést kelet felől határo
ló, talán áradástól is védő, 6-8 m széles árokrendszert. 
Az eddig feltárt 7 szarmata ház egyszerűnek mondha
tó; nem voltak bonyolult rétegsoraik, sem padlójuk, sem 
cölöplyukaik, sem kemencéjük. A szabadtéri kemencék
bó1 is csak egy datálható a szarmata korra. A leletanya
got jól iszapolt szürke, valamint szemcsés kerámia al
kotja. Terra sigillatából 3-4 töredék került elő. A 291. sz. 
házba beásva egy teljesen ép őrló"kő-párt találtunk, a 
294. sz. házban is volt egy ép darab. A korszakból 5 te
metkezést tártunk fel, ebbó1 2 volt körárkos. Egy kivéte
lével raboltak, mellékletük kerámia, orsókarika, vastőr, 
fibulatöredék és egy Maximianus-érem volt. 

Az Árpád-korra datálható 6 földbe mélyített ház, 
ebbó1 egy ipari jellegű építmény. A házak padlószinttel, 
felmenő szerkezetre utaló cölöphellyel, kemencével ren
delkeztek. A (valószínűleg) vasolvasztó műhelybó1 és 
környékéró1 nagy mennyiségű vassalak származik. A ke
rámiaanyag kora Árpád-korra utal: hullámvonal köteg
gel díszített, levágott peremű, gömbös testű edények; 
illetve egy bordás nyakú töredék. Az egyik gödörben 
vasbaltát találtunk. Az Árpád-kori víztározók (3) igen 
nagyméretűek, mélységük majdnem 3 m, egyikük át
mérője 7 m. A 3 Árpád-kori kemence érdekessége, hogy 
aljukat csonttal tapasztották ki. 

A 7 újkori objektumból említésre méltó a 218. sz. 
tölcséres szájú kút, melybe egy kiütött aljú hordót 
süllyesztettek. A deszkabélésbó1 anyagmintát vettünk. 

A jelenleg lehumuszolt területen rendkívül sűrűn 
találhatóak az objektumok, itt még mintegy 300 feltá
ratlan található. 

Munkatárs: Szanyi Brigitta régész, Jakucs János, 
Progli Szabolcs, Mérai- D6ra, Ligeti Gábor, Füredi Ti--

bor, Szrnka Attila régésztechnikusok. 
RÁCZ TIBOR 
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Li 1 8. Veszprém ,  Jutasi út  
(MRT 2 .  k. 5 1  /21 ,  2 2  l h . )  
(Veszprém megye) U, R ,  B 
A 2003. augusztus 28. és november 27. között végzett 
megelőző feltáráson a beépítésre szánt terület régészeti 
leló11elyként nyilvántartott részét lehumuszolták. A fel
tárt terület nagysága mintegy 8000 m2, a feltárt objek
tumok száma 573. 

A területen a lengyeli kultúra nagy kiterjedésű te
lepe ismert, a közelben 1972-ben és 1985-ben volt már 
leletmentés. Az egész felületen sűrűn találtuk a len
gyeli kultúra objektumait: házakat, agyagkitermelő 
gödröket és sírokat. A házak É-D-i tájolású, cölöpszer
kezetű építmények, a beásások tanúsága szerint ese
tenként igen komoly faszerkezettel. A feltárási terület 
ÉK-i sarkában került elő az első ház: keskeny, hosszú, 
kissé trapéz alakú, a tetőt tartó cölöphelyek igen mé
lyek. Ettől Ny-ra két másik ház D-i végét alkotó cölöp
lyukak kerültek elő. Az épületek közelében nagy gö
dörkomplexumokat találtunk, többnyire gazdag lelet
anyaggal. Az első háztól DK-re egy hatalmas gödör
komplexumot paticsos épületomladék fedett, a gödör
ben kemence maradványait tártuk fel. Az omladékot 
vágta egy V keresztmetszetű, 1-1,5 m mély árok, amely 
az egész területen keresztülhaladt ÉK-DNy-i irányban. 
Az ároktól D-re feltártunk egy több alapozási árokból 
és hatalmas cölöplyukakból álló épületkomplexumot, 
két egymás mellett álló ház többször megújított nyo
mait. Közöttük 3 gödörrendszer volt, melyekből a le
lőhely legidősebb kerámiaanyaga került ki, vörös ala
pon fehér festett edénytöredékek (Lengyel llb) . A 
komplexumot K-ről egy keskeny paliszádárok övezi, 
részben metszésben a K-i cölöpsorral (kerítés, karám?) . 
A paliszádárkon belül 2-5 m-re tőle cölöpsor fut. Nem 
egészen párhuzamosan az árokkal. Az árkot keresztezi 
egy másik kissé nagyobb árok, ez egyenesen fut ÉK
DNy-i irányban. Nagyjából ezt az ívet követve néhány 
méter kihagyással találtunk egy másik árokszakaszt, 
mely kifut az ásatási területből. 

A lengyeli település Ny-i szélén feltártunk 6 sírt egy 
csoportban, távolabb még hármat. Mindegyik K-Ny-i 
tájolású, zsugorított váz, többnyire a bal oldalra fektet
ve. Gazdag a mellékletük: edények, kőeszközök, csont
eszközök. Kiemelkedik egy férfisír kó'baltákkal, csont
eszközökkel, gyöngyökkel, obszidiánnal. A sírkerámia 
többnyire vörös festésű. A telep D-i részén feltártunk 
további 3 sírt, melyek egy Lasinja típusú edénymellék
let tanúsága szerint késó'bbiek az előzőeknél. 

A badeni kultúra objektumai csoportokba rendeződ
nek. Kerek, méhkas alakú tárológödröket találtunk, gyak
ran hamus betöltéssel. Az egyik gödörben egy hatal
mas hombáredény darabjai feküdtek. Előkerült egy idol
töredék, és találtunk egy kultikus rendeltetésű gödröt 
két gyerekvázzal, alattuk tulokkoponyával. Az egyik gö
dörcsoportban égési nyomok voltak, mellettük előke
rült egy kőalapozású kemence, hasonlót az egyik gödör
ben is feltártunk. 

A terület Ny-i szélén egy objektumrendszerben fel
tártunk kora bronzkori leleteket. 

A leletanyag egészéró1 elmondható, hogy rendkí
vül gazdag. A Dunántúl nyugati-középső felén fiatalabb 
lengyeli lelőhelyró1 ilyen mennyiségű festett kerámia 
még nem került elő. Szokatlan ebben a környezetben a 
sírok gazdagsága, valamint az előkerült obszidiánlele
tek mennyisége. Nagy mennyiségben került elő állat
csont, elsősorban tulok, vannak megmunkált csontok 
is, árak. A kőeszközök a közeli szentgáli és úrkúti forrá
sokból származnak. Nagyobb mennyiségben került elő 
töredékes őrlőkő. A badeni leletanyag szintén jelentős, 
nagyon sok a kerámialelet. Az állatcsontanyagban itt is 
a tulok a domináns. Az egyik gödörbó1 sikerült faszén
mintát venni. 

Munkatárs: Prander Péter. 

Li 1 9 .  Vép, Csepreg ú ti völgyre dűlő 
(Vas megye) B ,  Ró, A. Á. Kk 

REGENYE Juon 

Terepbejárásunk során két lelónelyet regisztráltunk a 
dűlő területén. 

1 .  sz. lelónely: A Surány-pataktól K-re 500 m-re he
lyezkedik el, tengerszint feletti magasság: 199,4 m. A 
terület erősen szántott. A felületen nagy mennyiségű, 
nagyon rossz állapotú, római szürke házikerámiát talál
tunk. Valószínűleg a tó1e ÉK-re lévő (Nemesbőd, Által 
úton kívül dűlő) római teleppel és temetővel áll kap
csolatban (talán annak folytatása) . 

2. sz. lelónely: A Surány-pataktól K-re 200 m-re egy 
kisebb plató peremén helyezkedik el, magassága 199,4 
m.  A dűlő egésze erősen szántott. A lelónely a pataktól 
csak kb. 100 m-re (a régi meder árterétó1) kezdődik. A 
területen több korszakot sikerült elkülöníteni: bronzkor, 
avar kor, Árpád-kor és késő középkor. 

A népvándorlás kori és Árpád-kori leletek az őskori 
teleptó1 nyugatabbra kerültek elő - feltételezhetően a 
klimatológiai változások miatt szélesebb volt a patak ár
tere. A telep valószínűleg tovább húzódik É-i és D-i irány
ba is, azonban a dűlő többi része növényzettel sűrűn 
lefedett. 

Li 2 0. Vértessomló, Üdü lőfalu 
(Komárom-Esztergom megye) B 

lLON GÁBOR 

Az üdülőfalu építéséhez kapcsolódó földmunkák során 
régészeti lelőhelyet bolygattak meg. A lelőhely egy 
patakparti domboldalon és annak tetején található. 

Talaja homokos barnaföld, helyszíni szemlénk so
rán a felszínen közepes sűrűségben gyűjthettünk edény
töredékeket és kőeszközöket. A leletek nagy része bronz
kori volt. A lelőhely jelenlegi ismert hossza 210 m, szé
lessége 180 m. Az építkezés által nem érintett-É-i terü
leten további lelónelyrészek feltételezhetők. 

LÁSZLÓ JÁNOS 
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Li 2 1 .  Vésztő, Sikeri , 20 .  sz. lelőhely 
( MRT 6. k .  1 2/20 l h . )  
( Békés megye) R, H 
A magyar-amerikai Körös Regionális Régészeti Prog
ram negyedik ásatási idényére 2003. június 23.  és au
gusztus 8. között került sor a lelónelyen. 

A tiszapolgári kultúra településén az idei év legfon
tosabb célkitűzéseként a 2. szelvényünktó1 Ny-i irány
ban folytatódó házrészlet feltárását, a települést kerítő 
árokrendszer nagyobb felületben történő vizsgálatát, a 
tavaly elvégzett magnetométeres felmérés alapján fel
tételezett kemence kibontását, valamint a megkezdett 
szelvényeinkben folyó munka befejezését jelöltük meg. 

A 2. szelvényben folytatódott a ház alapárkának ki
bontása, míg a 3 .  szelvényben sikerült megfogni az ottani 
ház alapárkát; illetve teljesen befejezni a padlószint bon
tását. Eló'bbiben egy részleges lótemetkezéses honfoglaló 
sírt, utóbbiban egy, a településsel egykorú, zsugorított, két 
edénnyel eltemetett csecsemő vázát is feltártuk. 

A lelónely DK-i szélén az árokrendszer megkutatá
sa céljából nyitottuk meg a 20x10 m-es nagyságú 7. szel
vényünket. A munka eredményeképpen kiderült, hogy 
a külső árok széles, viszonylag sekély, míg a belső kes
keny, nagyobb mélységű, benne oszlophelyeket figyel
tünk meg, amely alapján itt paliszádra következtetünk. 
A belső árkot cölöplyuksor is kíséri belső oldala felől. 
Az egyik ilyen cölöplyuk felett került elő egy újabb kora 
rézkori, zsugorított, edény- és kagylóhéjmellékletekkel 
ellátott temetkezés. 

A feltételezett kemencére 2x4 m-es szelvényt nyi
tottunk. A munka során több kemencét, esetleg füstö
lőként definiálható objektumot bontottunk ki. 

A 2. szelvény Ny-i oldalához csatlakoztatva nyitot
tuk meg a 12x8 m-es 9. szelvényünket. A 2. szelvény
ben talált alapárkos, felszínre épített ház erre folytató
dott. A bontás során kiderült, hogy a ház nem égett le, 
álló falait 10-35 cm magasságban sikerült megfognunk. 
A falak alatt itt is megtaláltuk az alapárkokat, amelye
ket teljesen kibontottunk. A szelvényben ezenkívül több 
korábbi, illetve késó'bbi gödör is eló"került. 

A 2. és 9. szelvényben talált alapárkok alapján úgy 
tűnik, hogy két 5-6x10-12 m nagyságú ház állt a terü
leten egymást követően: a korábbi, nyugatabbra eső ház 
K-i alapárkát felhasználhatták a keletebbre eső, késó'bbi 
ház építése során. 

A kutatási programot támogatta a National Science 
Foundation, valamint az MTA-OTKA-NSF nemzetközi 
együttműködési program. 

Munkatársak: Richard Yerkes, Apostolos Sarris, Sü
megi Pál, Bácsmegi Gábor, Fogas Ottó, 3 magyar és 18 
amerikai egyetemi hallgató. 

GYucHA ATIILA - WrLLIAM A. PARKINSON 

Li 2 2 .  Vilmány, Fő u tca 1 1 Li .  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye ) B 
2003 áprilisában a tulajdonos értesítette a Herman Ot-

tó Múzeumot, hogy udvarukon emésztőgödör ásásakor 
őskori edényeket találtak. Kiszálláskor megtekintettük 
a helyszínt. A leletek, egy összetört urna, egy hiányos 
fazék, régi és új törésfelülettel, egy díszített, talpas bög
re és két kis spirális, valamint egy flitter két lyukkal és 
az összegyűjtött hamvak késő bronzkori sír maradvá
nyai. 

A lelet az emésztőgödör K-i falában látszott, s ol
dalról vették ki a tárgyakat, így egymáshoz való viszo
nyukról többet nem tudunk. A sír egy méter mélység
ben volt a barna talajban, elszíneződés, vagy beásás nem 
látszott. A sárga földréteg két méternél jelentkezett. 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

Li 2 3 .  Visegrád, Fő u. 36„  úgynevezett Bene-telek 
( Pest megye) 
Az 1984-86-ban igen kedvezőtlen körülmények között 
csekély anyagi forrásból leletmentés formájában meg
talált csontfeldolgozó műhely, és az 1997-98. évi, a te
lek DK-i sarkában levő, részben magánterület alá húzó
dó 12x8,5 m-es, 70-80 cm-es felmenő falakkal bíró 14-
15. sz-i kónáz környékének kutatását folytattuk 2003. 
szeptember 1 -11.  között. A korábbi feltárások során 1 -
2 megmunkált csonthulladék-darabot, nagyszámú 
vasszerszámot, érmeket, kerámia-, állatcsonttöredékeket 
találtunk. Ezek alapján az ásatás célkitűzése változatla
nul a csontműhely környékének vizsgálata, illetve a ház 
és műhely esetleges összefüggésének tisztázása volt. A 
14-15. sz-i csontfeldolgozó műhely leletanyagát a MNM 
Mátyás Király Múzeum állandó kiállításán mutattuk be, 
az ásatás eredményeiró1 hazai és nemzetközi konferen -
cián számoltunk be. Intézményünk „Középkori mester
ségek" c. sikeres múzeumpedagógiai rendezvényén az 
ásatáson talált leletek és korabeli képi források alapján 
rekonstruált esztergán a gyakorlatban mutatjuk be a kö
zépkori csontgyöngy készítését. Mindezen szakmai és 
közművelődési indokok is alátámasztják a további ku
tatás szükségességét. 

Az idei ásatás anyagi-technikai, időbeli korlátok 
miatt az 1997-98-ban feltárt kónáztól ÉK-re a jelenlegi 
magántelek határa melletti cca. 100 m2-es területen va
lósult meg. Három szelvényt nyitottunk, egyet a kónáz
tól Ny-ra, a másikat az 1988. évi ásatás szelvényének 
folytatásában, a harmadikat a magántelek kerítésének 
sarkánál a Mozi köz közvetlen közelében. A csekély te
rületen folyó ásatás komoly eredményeket hozott. A 
nagy mennyiségű 14-15. sz-i kerámiatöredék és kony
hai állatcsonthulladék mellett jelentős számú, különbö
ző mesterségekhez tartozó fémszerszámokat, használa
ti eszközöket (tornyos lakat, lakatkulcsok, kések, sarkan
tyú stb.) találtunk. Kiemelkedő lelet egy bronzmérleg 
töredéke. A kőház külső habarcsos, köves járószintjé
nek újabb szakaszát bontottuk ki. A 3. szelvényben az 
újkori építési törmelékkel telített beásás komolyan aka,,_ 
dályozta a munkát, ennek ellenére itt került elő a legér
dekesebb leletanyag. A szelvény DNy-i sarkában cca. 
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130-135 cm mélyen talált agyag járószint feletti közép
kori betöltésben nagyszámú, több, mint 200 db meg
munkált csonthulladék, a rózsafüzérhez, ékszerekhez 
használandó gyöngyök nyersanyaga került elő. A mosás 
utáni vizsgálat alapján kiderült, hogy a korábbi ásatás 
csontleleteihez képest újabb méretű, formájú, megmun
kálású darabok is előkerültek. Külön jelentős, hogy a ko
rábban megtalált csontfeldolgozó műhely hulladékanya
gának folytatásaként megtalált leleteket - egy vassarkan
tyú társaságában - I. (Nagy) Lajos jó állapotban megma
radt ezüst, úgynevezett szerecsenfejes dénára keltezte. 

A 2003. évi korlátozott ásatás eredményei megerő
sítették azon feltevésünket, hogy a középkori Visegrád 
városának iparosnegyede ezen a területen lehetett. A 
jövóben a valós telekhatárok helyreállításával lehető
ség nyílik az itt levő kó11áz teljes feltárására, esetleges 
műemléki bemutatására, valamint a középkori csont
feldolgozás még föld alatt rejlő emlékeinek - nyersanya
gok, használati eszközök, viseleti és dísztárgyak - lehe
tő legteljesebb feltáráshoz, megismeréséhez, tudomá
nyos és ismeretterjesztő közzétételéhez. 

GRÓF PÉTER - GRÓH DÁNIEL 

Li2Li .  Visegrád, kirá lyi palota 
( Pest megye) Kö 
2003. június 25. és szeptember 17. között két helyszí
nen folyt régészeti feltárásunk. 

A palota északi része előtti területen, a Fő utca túlol
dalán végeztünk ásatást. A területet két 2 m széles É
D-i irányú (2003/1, 2003/3) és két szintén 2 m széles 
K-Ny-i irányú kutatóárokkal (2003/2, 2003/4) vágtuk 
át. A területen kb. 150 cm magas újkori feltöltés húzó
dik, amelyet a palota feltárása során hordtak ide. A fel
tárás során e szintig mentünk le gépi munkával, majd a 
2003/1, 2003/3 árok északi felét 4 m-hosszan e szint alá 
mélyítettük (2003/1/ A, 2003/3/B), majd mindkét árok 
Ny-i felét 1 m szélességben szintén e szint alá süllyesz
tettük a hordalékos, iszapos altalajig. A terület É-i vé
gén 270 cm mélyen rábukkantunk a palota boltozott 
szennyvízcsatornájára. A nyugatabbi, 2003/1 árok vé
gén az É-i telekhatáron egy középkori kőfal déli síkját 
értük el. A fal építési szintjéró1 14. század végi kerámiá
val sárgászöld, áttört mérműves késő Anjou-kori kály
hacsempe néhány töredéke, barnás-zöldes kályhaszem 
töredéke került elő. A fal építési rétege a csatorna épí
tési rétegével egyezik meg. A fal tetőcserepes pusztulá
si rétege 225-230 cm mélyen jelentkezett. A 2003/2 árok 
É-i végében két 14. század végi kemence került elő, a 
korábbit vágta a csatorna, a késóbbi hamusgödre ráfe
dett a csatornára. Ennek betöltéséből két Anjou-kori 
kályhacsempe töredéke került elő, az egyik sárgás-zöl
des, mérműves, a másik élénk világosbarna töredék le
vélmotívummal. Felettük egy újkori téglával körülfala
zott aknát tártunk fel, benne egy mésszel töltött, vé
kony falú, félig megmaradt korsó, valamint lefordítva 
egy nagy, behúzott peremű, szintén mésszel töltött tál 

feküdt. A 2003/3 árok D-i végében 230 cm mélyen a 
középkori szinten durvamészkő kőfaragósifra-réteg ke
rült elő, Mátyás-kori mázas tetőcserepekkel, feltehetően 
a Mátyás-címeres zárterkély kőfaragóműhelyének hul
ladéka. Felette egy újkori parasztház agyagba rakott kö
vekbó1 épült alapfalait vágtuk át. 

A DNy-i palotában a tavaly feltárt északi épületrész 
északról számolt 2. helyiségének D-i felében a Ny-i fő
fal mellett a hevederívtől a D-i keresztfalig 1 m széles 
kutatóárkot (2003/2 kutatóárok) jelöltünk ki a korábbi 
padlószintek vizsgálatára. A hevederív vonalától É-ra a 
terem közepén egy szondát nyitottunk, amelyben elér
tük a hamuval borított Zsigmond-kori járószintet. En
nek alapján megállapíthattuk, hogy az épület eredeti
leg a Zsigmond-korban a palota nagy konyhája volt. A 
termet kettéosztó hevederív a konyha északi nyitott ké
ményét tartotta. A 2. és 3. helyiséget, valamint a 3 .  és 4. 
helyiséget elválasztó válaszfalak késóbb épültek be a 
konyha terébe, amely eredetileg így kb. 28 m hosszú 
volt, és déli végén egy az északihoz hasonló hevederív
vel alátámasztott konyhakémény állt. A konyha északi 
válaszfalán szintén csak a Mátyás-korban nyitottak aj
tót. Az északi kémény alatti térbe eredetileg keletró1, az 
udvar felől nyílott egy ajtó, amelyet a Mátyás-korban 
elfalaztak. Szintén elfalazták az új külső lépcső miatt a 
konyha eredeti fóbejáratát, amely a keleti fal közepe tá
ján nyílott, és helyette északabbra nyitottak egy új ajtót 
a 2. helyiségbe. Az eredeti fóbejárat mellett északról, és 
a keleti fal középen egy kemence tüzelőnyílása maradt 
fenn, amelyet szintén befalaztak a Mátyás-korban. A 
kemence maga az épületen kívül állhatott, de az egyik 
Mátyás-kori támpillérrel elpusztították. A konyha belső 
termét É-D-i tengelyű tégla-dongaboltozat fedte a beom
lott boltozatdarabok és hevederívek alapján. 

A nagy konyhát a Mátyás-korban három helyiségre 
osztották, nyílásait átalakították, padlószintjét megemel
ték, falait újravakolták és meszelték. Fölé emeletet épí
tettek, melyet két lépcsőn át közelíthettek meg. Az egyik 
egy külső lépcső volt, amely a 3. helyiségbe vezetett, a 
másik egy belső lépcső, amely az egykori északi kémény 
helyén a 2. helyiségbe vezetett fel. Késóbb még egyszer 
megújították és megemelték a helyiségek padlószintjét. 
A 3. helyiségben a K-i főfallal párhuzamosan 1,90 cm 
széles kutatóárkot húztunk (2003/1), az itt látható erő
teljes, a keleti fal repedését is okozó süllyedés vizsgála
tára. Kiderült, hogy a területen egy korai Anjou-kori, 
bemélyített padlójú, tapasztott falú faház állt, amely
nek ÉNy-i sarka esett a szelvényünkbe. A sarokban 
átégett padkájú kemencemaradványt, délebbre egy tűz
hely nyomait találtuk. A ház sok konyhaszemetet tar
talmazó, hamus betöltése fölött egy vékony habarcsos 
építési réteg húzódott, amely egy közeli kőépület építé
sekor keletkezett, de még a Zsigmond-kori palota építé
se előtt. A Zsigmond-kori építési szinten habarcsfolto
kat találtunk, felette a Mátyás-kori járószinten eló1<e
rültek a terrazzopadló darabjai. 

SZŐKE MÁTYÁS 
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Li 2 5 .  Visegrád,  Szent András monostor 
( Pest megye) Ő, Á 
A monostor régészeti kutatását 2001 óta végezzük. Az 
ásatás első két évében a templom feltárásán dolgoztunk, 
az idei évben a kolostornégyszög kutatását végeztük el. 

A kolostornégyszög és a templom területén a kuta
tási lehetőségeket erősen korlátozta a romok helyére az 
1920-as években épült, ma romos állapotban álló Lati
novits-villa, valamint a park fái és az egykori kolostor
udvar helyén épült szökőkút. Ennek megfelelően első
sorban a villa előtt húzódó út és a kerti sétányok terüle
tén nyithattunk kutatóárkokat. Egyedül a nyugati szárny 
területe volt nagyobb szabad felület, ahol lehetőség volt 
egy összefüggő, nagyobb felület kibontására. Ezen adott
ságok miatt teljes feltárást ugyan nem tudtunk végezni, 
de a kutatható területeket megvizsgáltuk, a középkori 
épületmaradványok állapotát felmértük, és tisztáztuk a 
kolostor építéstörténetét. 

Az eddigi régészeti kutatás nem terjedt ki a kolos
tor külső területére, ahol a gazdasági épületek, udvarok 
feltételezhetők. Ezek helye a délró1 és keletró1 szomszé
dos területeken képzelhető el. 

2003-ban a munkát két szakaszban, július 14-25„ 
illetve augusztus 18.-szeptember 10. között végeztük.35 
(Lásd az illusztrációt a 320. oldalon! )  A templom déli 
fala középső szakaszának pontos nyomvonala, illetve a 
11 .  és 14. századi falszakasz közti váltás helye a tavalyi 
ásatás során tisztázatlan maradt. Ennek vizsgálatára nyi
tottuk a 2003/2, 4, 6 kutatóárkokat. A nyugatra eső 2003/ 
2 árokban a déli templomfal kiszedett alapozási árká
ban a 11. századi alapozásra jellemző agyagba rakott pa
takkavicsokat találtunk. Ez a patakkavicssor folytatódott 
a szomszédos 2003/6 árokban, az alapozási árok köze
péig, itt azonban habarcsos kőalapozás maradványai
val folytatódott. Ebben az árokban nem értük el az ala
pozás déli falsíkját, az a kutatóárok határánál délebbre 
húzódhat. Az alapozási árok alja kelet felé minden árok
ban egyre magasabban húzódott. A legkeletebbi, 2003/ 
4 kutatóárokban az alapozási árok vágott egy gödröt, 
amelynek csak lekerekített derékszögű sarka esett a ku
tatóárok területére. A gödör - talán gödörház - betölté
sébó1 őskori és 11. századi kerámia és bronztöredék ke
rült elő. A feltárt jelenségek alapján megállapíthattuk, 
hogy a templom területén még a 11.  sz. közepi temp
lomépítkezést megelőzően voltak objektumok. Maga a 
11 .  századi templomfal a gótikus fal nyomvonalán ha
ladt, de keleti felét a gótikus periódusban elbontották 
és újjáépítették. 

A kolostor területén elsődleges célunk a román ko
ri kolostorépület, vagy épületek felkutatása, illetve a 19. 
századi felmérésró1 ismert gótikus kolostor periodizálása 
volt. A 2003/1 szelvénnyel a kerengő északi szárnyát 
vizsgáltuk meg, ott, ahol elképzelhető lett volna egy ro-

3 5  Az összesítő rajzot Vajda J .  György készítette, tartalmazza a 2001-
2003 között végzett munka eredményeit. 

mán kori keleti kolostorszárny. Ilyen, a templomhoz csat
lakozó kolostorszárny létét sikerült cáfolnunk. A szel
vényben csak a gótikus kerengőfal teljesen kiszedett ala
pozási árkát tártuk fel, illetve mellé ásott melléklet nél
küli sírokat (2003/1, 2, 3, 4, 5 sírok) . A szelvény keleti 
végében, a kerengő padlójának fektetőhabarcsa alatt 
paticsréteg jelentkezett. Ennek vizsgálatára késóob K felé 
kibővítettük a szelvényt. A bővítés területén, közvetle
nül a fektetónabarcs-réteg alatt két, andezittufa lapok
kal körülrakott sírt találtunk. A déli sírnak csak az észa
ki széle esett a szelvény területére, így feltárni nem tud
tuk, de azt megállapíthattuk, hogy fedő kőlapjai is a he
lyén vannak. A sír nyugati végét a kerengőfal alapozási 
árkával elvágták. Az északi sírnak csak a nyugati és a 
déli fala maradt meg, ez utóbbi is sérülten, ugyanis az 
eredeti sírt (2003/9) későbbi beletemetkezésekkel 
(2003/10, 11, 12, 13 sírok) megcsonkították. Az egyik 
sír ezek közül a többire meró1eges, D-É tájolású volt. A 
kőfalazatú sírok vágták az agyagos altalajt fedő 
paticsréteget. Elképzelhető, hogy a paticsréteg ahhoz a 
11. századi, a kolostort megelőző települséhez tartozik, 
amihez a 2003/4 kutatóárokban talált gödör is. 

A 2003/7 kutatóárkot a 19. századi ásatás alapraj
zán a keleti szárny külső homlokzatán jelölt négyzetes 
helyiség, feltehetően árnyékszékakna vizsgálatára nyi
tottuk. Az építmény falai feltűnően jó állapotban ma
radtak fenn. Az akna belső síkján téglaburkolatot és ce
mentes vakolatot találtunk, a keleti és nyugati falon pe
dig egymással szemben egy-egy vaskampót. Az akna be
töltése épületomladék volt. Az árok szűkössége miatt 
nem értük el a betöltés alját. A megfigyelések arra val
lanak, hogy az aknát a 19.  századi feltárást követően ki
tisztították, helyreállították és feltehetően újra árnyék
székaknának használták egy ideig. 

A 2003/7 árok mellett nyitottuk meg a 2003/11 ku
tatóárkot, amellyel a kolostor keleti szárnyát vágtuk át. 
Az árokban eló"került a kerengőfal, valamint a kolostor
szárny keleti és nyugati, kiszedett falainak alapozási ár
ka. Az épületszárnyon belül, a nyugati fal közelében ke
vert épülettörmelékes réteget találtunk, de gödör, vagy 
járószint nem volt megfigyelhető. 

A déli kolostorszárny vizsgálatára nyitottuk a 2003/ 
12 kutatóárkot. Előkerült benne a kolostor déli fala, de 
a külső falsík az árkon kívül esett, így a falvastagságot 
nem tudtuk megállapítani. Az északi fal feltételezhető 
helyén egy nagy beásást találtunk, amelyet kövek töl
töttek ki, de a kövek között nem volt habarcs. Feltehe
tően itt a fal nyomait ez a késó'bb kövekkel betöltött gö
dör pusztíthatta el. 

A kerengőudvar északi felének vizsgálatára nyitot
tuk a 2003/10 kutatóárkot. Az árokban két, egymás mellé 
épített falazott sír került elő. Elsőként az északabbi, 
2003/7 sír készülhetett el. A nagyméretű vasszögekkel 
összeállított koporsó és a sírgödör fala közé habarcsba 
rakott, törtkőfalat helyeztek. A dél�bbi, 2003/8-sír kb 
sóob készült, lebontva vele a másik sír déli falát. Az új 
sír a réginél mélyebb volt, a másikhoz hasonlóan nagy 
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vasszögekkel összefogott koporsóját andezittufa-lapok
kal vették körül, majd a sírgödör széle és a kó1apok köz
ti területet habarcsba rakott törtkővel töltötték ki. Fel
tűnő volt a sírban elhelyezkedő csontváz. Koponyájá
nak bal halántékát betörve találtuk, végtagjai természet
ellenes pózban széttárva, ujjai görcsösen behajlítva ke
rültek elő. A koporsó szokatlanul nagy méretei, úgy tű
nik, a csontváz különös testhelyzetéhez igazodtak. Fel
tehetően a hullamerevség beállta miatt nem tudták a 
halottat a szokásos pózban a sírban elhelyezni, és ezért 
különleges koporsót kellett készíteni számára. A sírok
ban melléklet nem volt, betöltésük tetején egy 11.  szá
zadi kerámiatöredék került elő, ennek helyzete azon
ban lehet másodlagos is, így a sírok korára információt 
nem nyújt. A délebbi sír lábánál, a metszetfalban egy 
kövekkel körülrakott cölöplyuk jelentkezett, amelyet 
megkerült a sír falazata, így a sírnál korábbinak tarthat
juk. Feltehetően ahhoz a korai faépülethez tartozhatott, 
amelynek nyomai a 2003/8 szelvényben kerültek elő. 

A 2003/3 szondát és a 2003/5 kutatóárkot a nyuga
ti kolostorszárny vizsgálatára nyitottuk, majd dél felé 
kibővítettük a kerengőudvar nyugati felének vizsgála
tára. A területen feltárt legkorábbi objektum egy faépü
let nyugati fala volt. Az épület délnyugati sarkán egy 
habarcsba rakott patakkavicsokból falazott négyzetes pil
lér alapozását tártuk fel. Egy hasonló pilléralapozás al
jának vékony habarcsrétege előkerült az épület észak
nyugati sarkában is. Az északnyugati pillér északnyuga
ti sarka előtt egy cölöplyukat találtunk. A két kőpillér 
között középen, a pillérek nyugati síkja előtti vonalban 
két másik, kövekkel körülrakott cölöplyuk került elő. E 
maradványok alapján egy boronafalas épületet képzel
hetünk el, amelynek bejárata a nyugati homlokzat 
közepén nyílott. Itt az ajtószárakként alkalmazott cölö
pökbe zsilipelhették be a boronagerendákat. Az épület 
tetőszerkezetét tarthatták a boronafal belső sarkaiba épí
tett kőpillérek. Az északnyugati sarokban feltárt cölöp
lyuk talán egy késó'bbi megerősítés, illetve egy késó'bb 
ide csatlakoztatott fafal nyoma lehet. Amennyiben eh
hez az épülethez tartozott a 2003/10 árokban talált cö
löplyuk, akkor az épület egy viszonylag hosszú, K-Ny 
tengelyű, azaz a templommal párhuzamos építmény 
volt, amelynek bejárata a rövidebb oldal közepén nyí
lott. Az épület elhelyezése és formája alapján a bazilita 
kolostor trapedzájával azonosítható. Ehhez az épület
hez kapcsolható leletanyag nem került elő, de korát a 
terület relatív kronológiájának segítségével nagy való
színűséggel a 11.  századra határozhatjuk meg. Az épü
let alatt nagyrészt a löszös, agyagos altalaj húzódott, de 
ennek szintjében a nyugati homlokzat előtt, részben az 
ajtó cölöplyukai alatt is habarcsszemcsés feltöltés hú
zódik. Ez arra vall, hogy a faépületet egy kőépület -
talán a templom - építésével párhuzamosan emelték. 

Késó'bb, a második építési periódusban, egy másik 
faépületet készítettek, amely a korábbi faépület- nyuga
ti homlokzatához kapcsolódott tompaszögben. Az új 
szárny keleti fala egy árokként került elő, amelyet vas-

tag faszenes, szemetes réteg töltött ki. Az árok északi 
végében egy kövekkel körülrakott cölöplyukat találtunk. 
Az árok betöltésébó1 számos apró freskótöredék és nagy 
mennyiségű 12. századi kerámia került elő. A 2003/5 
kutatóárokban, a harmadik építési periódus kőfalaival 
elvágott tűzhely átégett padkájában ugyanilyen kerámia 
volt. A feltárt faszerkezetű fal a korábbi faépület északi 
falának végéhez csatlakozik az északnyugati sarok mel
lett. Esetleg ezzel az épülettel függhet össze a korábbi 
épület északnyugati sarka mellé ásott cölöplyuk is. A 
faszerkezetű nyugati szárny belső területén két, kövek
kel körülrakott cölöplyukat tártunk fel, amelyek a fa
szerkezetű keleti fallal párhuzamosan állnak, és a ko
rábbi faépület délnyugati pillére felé mutatnak. Ezek 
feltehetően az egykori épület középtengelyében állhat
tak. Az épület nyugati falának nem maradt nyoma, 
ugyanis feltételezhető helyén a nyugati kolostorszárny 
kőfalának alapozási árka húzódik. 

A második periódushoz tartozhatott talán az a kö
vekkel körülrakott, átégett cölöplyuk, amely a 2003/9 
kutatóárokban, az első periódusú faépület vonalától dél
re került elő. 

A második periódusú faépület pusztulását feltehe
tően tűzvész okozta, erre utal legalábbis a nyugati fala 
helyén talált faszenes betöltés, illetve a déli cölöplyuk 
átégése. A terület elplanírozása során kerülhettek a fel
töltés be a freskótöredékek, amelyeket a templom felújí
tása során verhettek le a falakról. 

A nyugati szárny harmadik építési periódusa a 
templom - a tavalyi ásatás során II. András pénzével 
datált - előcsarnokának építésével függ össze: falai az 
előcsarnok falaival kötésben vannak, anyaguk, fehér ha
barcsuk azonos. Még tavaly megfigyeltük, hogy az elő
csarnok falaival egybe van építve a nyugati szárny ak
kor feltárt keleti falának indítása. Idén feltártuk e fal 
folytatását, illetve azt a nagyjából négyzetes helyiséget, 
amelyet e fal alkotott az előcsarnok déli oldalán. E he
lyiség közepe táján a járószint be mélyedő, lapos, átégett, 
paticsos betöltésű gödör került elő. 

A negyedik építési periódusban a négyzetes helyi
ség keleti falát a járószintig visszabontották, és helyette 
egy sokkal sekélyebb alapozású, a korábbival hegyes
szöget bezáró új falat emeltek, amelyet dél felé, az első 
periódusú faépület délnyugati pillérének vonaláig foly
tattak, majd ott derékszögben nyugat felé befordítot
tak. Az új falba válaszfalként bekötötték a harmadik pe
riódusú kőépület meghagyott déli falát. Az új nyugati 
szárny nyugati homlokzati falának csak az alapozási ár
kát találtuk meg. Ez az árok azonban sokkal mélyebb, 
mint a nyugati homlokzati fal alapozása, ennek oka fel
tehetően a nyugat felé erőteljesen süllyedő terepszint 
lehetett. A negyedik építési periódus kolostorépülete 
egy téglalap alaprajzú, sekély alapozásai miatt aligha
nem földszintes kőépület lehetett. Keltezésére nem volt 
semmilyen régészeti támpontunk, az 1221 körülre da
tálható harmadik, és az 1330-as évekre datálható ötö
dik periódus közé kell helyeznünk, talán az 1250-es évek-
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re keltezhetnénk, és a tatár pusztítás utáni hevenyészett 
újjáépítés emlékeként értelmezhetjük. 

Az ötödik építési periódusban a negyedik periódus 
kőépületét toldották meg dél felé. A szelvénybe az épü
let keleti homlokzati falának egy rövid szakasza esett 
csak bele. Ennek alapozása jóval mélyebb volt a negye
dik periódus alapozásánál. A nyugati falat ezen a terü
leten egy újkori meszesgödör elpusztította, így vizsgál
ni nem tudtuk. Távolabb a 2003/3 szondában bukkan
tunk csak rá alapozási árkának egy 20. századi villany
kábel által nagyrészt elpusztított csekély maradványai
ra. Az épületszárny előtt húzódó kerengőfolyosó kisze
dett alapozási árkát találtuk meg a 2003/9 kutatóárok
ban. E fal elbontása és alapozásának kitermelése után 
fölé, kissé eltolt tengellyel egy másik fal épült. Ez talán 
a 15. sz. végi kerengőátépítés során készülhetett. Felte
hetően az ötödi periódus, tehát a nyugati szárny mé
lyebb alapozású, így alighanem emeletes déli folytatá
sa, a kolostornégyszög kiépítésével együtt történt, és az 
1330-as évekre datálható. 

A nyugati szárny belsejében egy melléklet nélküli 
sírt tártunk fel. A sír igen magasan feküdt, ezért lehet
séges, hogy már a kolostor romjai közé történt török 
kori betemetkezés volt. A sír lábrészét egy árok pusztí
totta el. Ez az árok nagyjából a nyugati kolostorfal irá
nyát követte, de annak alapozási árkánál sekélyebb volt. 
Feltehetően Czobor Béla egyik 19. századi kutatóárka le
het. A 2003/9 kutatóárokban egy vasbetonlemezzel lefe
dett kutat találtunk közvetlenül a kerti út burkolata alatt. 
E kút valószínűleg a kolostorromok közé épített 19. sz. 
végi-20. sz. eleji ház kútja volt, amit az 1920-as években, 
a villa építésekor és a park kialakításakor fedtek le. 

A kutatás eredményeit összefoglalva, a kolostor ala
pítása előtt a területen szórványosan fellelhető őskori 
leletek által igazolt történelem előtti telep után a 11. sz. 
első felében jött létre az első középkori település. Az I. 
András király által a 11. sz. közepén alapított bazilita 
kolostor építése során elsőként a templom és tó1e délre, 
egy vele párhuzamosan álló, faszerkezetű trapedza ké
szült el. A szerzetesek celláinak nem kerültek elő ma
radványai. Késó'bb a trapedza és a templom nyugati 
homlokzatát egy másik faépülettel kötötték össze. Ez a 
bővítés esetleg összefügghet Szt. László jelentős adomá
nyával, amelyben a kolostornak adta a visegrádi rév jö
vedelmét. Amikor 1221 körül a bencések átvették a rend
házat, a leégett faépületeket lebontották, és helyette a 
templom elé kó'bó1 előcsarnokszerű épületet emeltek, 
amelyet dél felé egy négyzetes helyiséggé bővítettek ki. 
Elképzelhető, hogy a kolostor lakóépülete maga az elő
csarnok, illetve annak emeleti tere lehetett, a déli négy
zetes helyiség pedig - a benne eló"került nagyméretű 
tűzhely alapján - talán konyhaként értelmezhető. Ezt 
az épületet átépítve késó'bb egy földszintes szárnnyal 
dél felé megtoldották. E munkákra esetleg a tatár pusz
títást köV€�tő rnnoválás kapcsán kerülhetett sor, amely 
összefügghetett IV. Béla 1257-es oklevelével, amelyben 
megerősítette Szt. László adományát, illetve M ária ki-

rályné 1260-as adománylevelével, amelyben (Pilis)Ma
rótot juttatja a monostornak. A kolostor nagy átépítésé
re 1333 és 1342 között került sor. Ekkor építették át a 
templomot, és ekkor alakították ki a kolostornégyszö
get, amelybe belefoglalták a 13 .  századi nyugati kolos
torszárnyat is. A kolostor kerengőjét 1493 után építhet
ték újjá, mikor a pálosok átvették a rendházat, és Bakócz 
Tamás támogatásával felújították az épületet. 

4 2 6 .  Visegrád, Várkert 
( Pest megye) LT, Á 

BuzÁs GERGELY 

A 2002-ről 2003-ra halasztott munka célja a Sibrik
dombon keresztül a Mogyoróhegy, illetve Fellegvár irá
nyába vezető út jobb oldalán lévő, a Duna felé lejtő 
dombháton a 2000-2001 években feltárt településrész 
területének szisztematikus kutatása volt. 

A 2003. május 7. és június 30. között végzett ásatás 
során kb. 500 m2 felületen, a domb K-i felét kutattuk 
meg az É-i, illetve a K-i lejtőn húzódó bozótsávig. Há
rom házat, 7 szabadban lévő kemencét, 1 gödröt, 1 vas
tartalmú kőzettel és vassalakkal telített gödröt, 1 felszí
ni objektumot, nagy kiterjedésű vízelvezető rendszert 
tártunk fel. 

A lelónely jellemzője, hogy az erózió miatt az ob
jektumok foltja, illetve az Árpád-kori járószint a mai fel
színhez képest igen magasan, 20-40 cm-re húzódik. A 
domb D felé emelkedő részén a sárgás-szürkés altalajt 
Árpád-kori, világosbarna feltöltődés fedi, ebben rajzo
lódnak ki az objektumok elválásai. A domb ÉÉK-i lejtő
jén, illetve a vízelvezető árkokban a víz által lehordott 
apró kőréteget találtunk. 

A korai falvak jellemző leletei kerültek elő itt is: ál
latcsont, kerámia, vastárgyak. A kerámia zöme - a ré
gebbi, Méri-, Kovalovszky-féle ásatás cserépanyagához 
képest - késó'bbi, 12-13. századi vékonyfalú világos bar
na, szürke kihajló, profilált peremű darabok, amelyek 
jól köthetők a III. Béla érmekhez és más kései leletek
hez. 

Az idei ásatás legkiemelkedó'bb lelete egy öntött 
bronzkereszt, Krisztus-ábrázolással (a fejrészt levágták), 
amely egy felszínen levő objektum és gödör között az 
Árpád-kori felszínen III. Béla bizánci típusú érmével és 
egy aranyozott bronz csattal együtt került elő. Több kol
légával - Kovalovszky Júlia, Lovag Zsuzsa, Kiss Etele -
konzultálva, a hazai anyagban unikális példányt bizán
ci előkép után a 12. század közepén készült darabnak 
határoztuk meg. 

A vízelvezető árkokat a házak mellett a domblejtő 
felé szakaszosan ásták „V", illetve félkör átmetszetben, 
változatos mélységben. 

Az É-i domblejtőn több négyzetméteres felületen vö
rös vastartalmú kőréteg alatt ovális gödörben kövek mel
lett vassalakok kerültek elő. A jellegzet�s leletek Eszer
számok, félkész termékek stb.) híján a minták vizsgálata 
alapján alkothatunk képet az ipari tevékenységró1. 
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A domb K-i lejtőjén az Árpád-kori szintre vastag ko
rabeli feltöltődés rakódott rá. A domb szélén objektu
mokat nem találtunk, kerámia-, állatcsont-, s fó1eg vas
leletekben viszonylag bővelkedtünk. Az ÉK-i szelvény
sarokban a domb aljában az Árpád-kori járószint feletti 
sötétbarna, leletgazdag rétegben III. Béla már ismert 
érme került elő. 

A 2003-ban feltárt 3 ház közül kettőnek a lakógöd
rét 20-40-50 cm mélyre ásták, a harmadik ház gödré
nek falát D felé emelkedő dombba mélyítették, míg az 
É-i oldalon szinte felszíni falai voltak. Az utóbbi házat 
egy korábbi lakóépítménybe ásták bele. Az idóoeli kü
lönbséget jól lehetett tanulmányozni a két épület elté
rő megformálású technikai kivitelű kerámiaanyagában 
is. Ugyancsak a falurészen belüli periodizáció finomítá
sára ad lehetőséget a D-i munkaterületen feltárt objek
tumcsoport. Egy földbe mélyített házat felhagyása után 
2 külső kemence munkagödrének használták, innét alig 
20 cm-re, 20-30 cm-rel magasabban újabb külső kemen
cét tártunk fel, amelynek kiszerkeszthető boltozata az 
erodált domboldal jelenlegi szintje fölé emelkedik. 

A korábbi őskori objektumok mellett ez évben egy 
nagyméretű kövekkel borított kelta gödröt is feltártunk. 
Paticsos, faszenes betöltésbó1 jellegzetes kelta kerámia 
mellett megmunkált díszített csonttárgyak és bronz vi
seleti díszek kerültek napvilágra. 

Li 2 7. Visegrád, Városközpont 
( Pest megye) Kö 

GRÓF PÉTER 

2003. július 21 .-október 29. között folytattunk ásatáso
kat a 11 -es autóút, a Rév utca, a Fő utca és a Mozi köz 
által határolt területen, melyek a 83, 84, 85 hrsz. számú 
telkeket ölelik fel. Jelenleg nem az egész 1 ,3 ha-t kutat
tuk, csak annak északi részét, körülbelül egyharmadát 
a területnek (83/3, 84/4 hrsz. számú telkeket) . 

A régészeti kutatás megkezdése az itt tervezett be
ruházásoknak köszönhető. A Visegrádi Önkormányzat 
városvezetősége új városközpont kialakítását tervezi 
ezen a területen. Az ásatást a város önkormányzata fi
nanszírozta, melyet a Nemzeti Kulturális Örökség Mi
nisztériumától pályázati úton nyert összeg egészített ki. 
Az ásatást a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeumának régészei végezték. A munkálatokat Mé
száros Orsolya irányította. A terület egyik részének mun
kálatait Gróf Péter és Gróh Dániel vezették, folytatva 
itteni korábbi kutatásaikat. 

Az építkezések adta lehetőség rendkívül komoly to
vábblépést jelentett Visegrád város régészeti és törté
neti kutatásaiban, a középkori topográfiáról való eddigi 
ismereteink bővítésében. A város területén eddig csak 
kisebb munkálatok, elsősorban leletmentő feltárások 
folytak, melyek pénz és idő hiányában nem engedték 
____meg a teljes, minde1 uészletre l<.iterjedő kutatást. 

A jelenlegi ásatás helyszíne azért nagyon jelentős, 
mert ez a terület a középkori városnak is központi terü-

lete volt. A korábbi években a terület egyes részein már 
folytak részleges feltárások, melyek nagy segítséget nyúj
tottak a jelenlegi ásatás megtervezéséhez. Az eddig 
megismert épületek, épületrészek mind felépítésüket, 
mind leletanyagukat tekintve azt bizonyítják, hogy a te
rületen jelentős építményekkel lehet számolni. 

A régészeti kutatásokkal, és feldolgozómunkával 
párhuzamosan folyik a történeti kutatás, azaz a városra 
vonatkozó írott források szisztematikus feldolgozása. 

A fent jelzett területen 819 m2-t kutattunk meg tel
jes alapossággal. Feltártunk egy kőházat, melyet a 15. 
sz. második felében emeltek. A déli zárófal mellett köz
vetlenül, az épület keleti részén kívül egy kályhaalapo
zást találtunk. A kályha tűztere patkóíves volt, a tűzté
ren belül kerámialeletek nem voltak, azonban a tüzelő
nyílásnál rengeteg. A tüzelőnyílás előtt egy szabályos 
íves gödör széle volt megfogható, ezen belül volt a ren
geteg kerámia- és kályhaszemtöredék. Ezek kora 15.  szá
zad második fele, így a gödör datálja a kályhaalapot is. 
A gödör ugyanis - a benne talált leletek helyzete és 
összetétele miatt - szemétgödör lehetett a ház mellett, 
melyet akkor mélyítettek ide, amikor a kályha már nem 
volt használatban. A kályha tehát a 15. század második 
fele előtt létezhetett. A tlíztérben lelet nemigen volt, 
azonban behullott tégla sok, melyek ujjbehúzásosak vol
tak. Egyik-másikon fényes zöldmázcseppek voltak, me
lyek 15. századi kályhacsempéken jellemzőek. 

A kályha benyúlik az épület alá, pontosabban az 
alapfalak mellett van közvetlenül. Azonban a külső já
rószintet is meghatározó habarcskifolyás a kályha tűz
terének maradványain van. Ez datálja az épületet, a ház 
a kályha használata és elpusztulása után épült, tehát a 
gödörrel lehet egyidős, azaz a 15. század második felé
bó1 való. 

A feltárt épületen belül 14-15. századi kerámiát ta
láltunk (fazekak, korsók, kancsók), továbbá kályhacsem
péket, kályhaszemeket. Típusuk a Visegrád területén 
(Palota, város, Fellegvár) általánosan előforduló budai 
kerámia. A leletek mennyisége közepes; mivel pusztu
lási törmelék nem volt, így a kerámia mennyisége sem 
roppant. A 14. századi kerámia jelenléte (jelentősebb 
darabok) és az épületen kívüli kályhaalap j elzik, hogy 
már ekkor kellett itt állnia építménynek, mely azonban 
nem volt megfogható. A 15. századi leletek a ház hasz
nálati kerámiája lehetett. 

jelentős kerámialeletek: 
14. századi liliomos kályhacsempe töredéke. Ilyen 

típusú a Palota ásatása során is előfordult. 
14. századi kályhacsempe-nyomó negatív töredéke. 

2 db, ugyanolyan a sarka a mintának. Egyedülálló lelet, 
Visegrádon ilyen még nem került elő, de az ország terü
letén sincs sok. Fazekas mesterséghez tartozó darab, de 
egyéb jellegzetes lelet híján az épület nem azonosítha
tó fazekasműhellyel. (Továbbá a lelet 14. századi, míg 
az épület 15. századi.) SárkányJarnk xésze íigyelhető_meg 
a töredéken és egy sisakdísz-alj indítása. (Korát formája 
alapján azonosítottuk.) 
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14. századi szerecsenfejes kályhacsempék darabjai. 
Zöldmázasak. Analógiák alapján (Buda) a fej sisakdíszen 
van, ebből sárkányfarok ágazik. A sárkányfarok a kály
hanyomón is megfigyelhető, a darabok épp összeille
nek. A megtalált csempenyomó-minta tehát épp a sze
recsenfejes csempék nyomója! 

15. századi félhenger alakú vörös kályhaszemek; to
vábbá hagyma alakú szintén vörös kályhaszemek. 

Az épületen belül sok állatcsont is előkerült. 
Egy másik sövényfalú épületnél rengeteg növény

és sövénylenyomatos paticsdarab jött elő, sok közülük 
szabályos trapéz átmetszetű rúd. Itt rengeteg használa
ti kerámia került elő (14-15. századiak) . Néhány vas
tárgy is, és sok állatcsont. 

A feltárt kó'házat tehát a 15.  század második felé
ben építették, de kellett lennie előzménynek is, noha 
ez nem lehetett kőépület. Funkciója bizonytalan. Faze
kasműhelyre a kályhanyomón kívül nincs adat. Elren
dezésébó1 talán kereskedó'házra lehetne következtetni 
- ez az egyetlen eddig ismert ház Visegrád városban, 
mely a Dunára meró1eges kelet-nyugati tájolású, továb
bá ilyen alaprajzú házat (keskeny és hosszú több helyi
séggel és folyosóval) sem ismerünk. Hasonló keskeny 
és hosszú középkori kó'ház ismert Óbudáról, mely a piac
téren állt (Lajos utca). Nem kizárt, hogy itt is hasonló
ról van szó; a Dunához való közelség ezt támaszthatja 
alá. Az épületen belül tüzelóoerendezés nem került elő, 
de érdekes és egyedülálló leletek igen. A folyosót közle
kedésre nem használhatták, ezt a keskenysége és a hiány
zó padlószint támasztja alá. Lehetséges, hogy árkádívek 
voltak a ház déli oldalán és a pillérek sávalapozásáról 
van szó, befelé pedig bolthelyiségek nyíltak. 

Esetleg másik épülethez tartozó kiszolgáló-épület 
lehetett. 

Az épületet békés körülmények között hagyhatták 
el a 15. század végén-16. század elején, ugyanis nincs 
nyoma égésnek, vagy pusztulási omladéknak. 

Az ásatás legnagyobb jelentősége tehát ez a kőépü
let, és az eddig feltárt objektumokkal való viszonya. Az 
épület leleteit és alaprajzát tekintve igen jelentős épü
letre bukkantunk, mely kiválóan hozzájárul a középko
ri város topográfiájának alaposabb megismeréséhez. 
Tárgyi leletei erősen bizonyítják azt az oklevelekbó1 ki
bontakozó képet, hogy a királyi udvar, és a mellette vi
rágzó királyi város hasonló anyagi kultúrával rendelke
zett, nevezetesen a berendezési tárgyak, használati esz
közök nagy része mind az uralkodó rezidenciáján, mind 
a városban lakó nemesek portáin megtalálható voltak. 
A városban dolgozó műhelyek tehát királyi és nemesi, 
illetve polgári megrendelésre egyaránt dolgoztak. Nem 
kizárt egyébként, hogy ez a terület épp a város műhely
negyede volt, amit már korábbi ásatások sejtettek, s az 
idei is megerősíteni látszik. 

Funkciója egyelőre ismeretlen, párhuzamok alap
ján kereskedó'háznak képzelhető el, melyet a Dunához 
való közelsége is bizonyít. 

SZŐKE MÁTYÁS 

Li28 .  Vizslás,  Új lak 
(Nógrád megye) B,  N ,  Kö 
A 21-es út Salgótarján, Ipari Park és Kisterenye közötti 
szakaszának szélesítése és az ehhez kapcsolódó munkák 
által érintett nyomvonalon végeztünk megelőző kutatást. 

Kökényes-völgy: A völgy keleti végében, a 21 -es út, a 
régi országút és egy patak által bezárt területen, az út
építéshez kapcsolódóan két csapadékvízgyűjtő aknát lé
tesítettek. Ennek földmunkái során több késő bronzkori 
és kora népvándorlás kori lelet került elő. A leló'hely hi
telesítése és a tervezett munkák által még érintett terü
let megelőző feltárása céljából összesen 5 kutatószelvényt 
nyitottunk a műúttal párhuzamosan, annak nyugati ol
dalán, illetve az aknák mellett a patak két partján. Ezek
ben, a jelenlegi talajszinttó1 számítva 120-140 cm mély
ségben mindenhol megfigyelhető volt egy kb. 20 cm-es 
régészeti anyaggal telített réteg, amely színében nem volt 
elkülöníthető és beásások sem voltak megfigyelhetőek. 
Az így megkutatott kb. 250 m2-es felület alapján kijelent
hető, hogy a Tarján-patak völgyére jellemző erőteljes ta
lajerózió hatására ebben az oldalvölgyben is folyamatos 
a feltöltődés. Az itt előkerült leletek valószínűleg ennek 
a folyamatnak az eredményeképpen, másodlagos hely
zetben vannak a leló'helyen, és feltehetően a völgy egy 
magasabb pontján fekvő késő bronzkori, illetve császár
kori település pusztulásaként kerültek a patakvölgybe. 

Ipari Parle: Újlak északnyugati határánál, a Köké
nyes-völgy keleti végében, a régi országút mellett a ta
lajmunkák során egy késő középkori/kora újkori kerá
miatöredékkel datált hulladékgödör került elő. Sajnos a 
területen található többször bolygatott szeméttelep 
miatt nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy a je
lenség régészeti objektumként kezelhető-e. 

Állomás utca: Újlak belterületén, a vasútállomás fe
lé vezető út mentén új közművezetéket létesítettek. Ezen 
a részen az 1960-as években egy vízvezeték fektetése
kor már sikerült megfigyelni a középkori települést. Saj
nos a most végzett kutatás alapján egyértelműen meg
figyelhető volt, hogy a humuszréteget már korábban, 
feltehetően a műút építésekor teljesen elhordták, és köz
vetlenül az altalajra egy vastag sóderes alapot raktak. 
Így a munkák során régészeti jelenséget már nem tud
tunk megfigyelni és lelet sem került elő. 

TANKÓ KÁROLY 

Li29 . Zalaegerszeg, Andráshida,  Csár-mel lék 
(Zala megye) R 
2003. május 29. és június 17. között leletmentő régésze
ti feltárást végeztünk a Zalaegerszeget É-ról megkerülő 
76. út nyomvonalán, az Andráshida, Csár-mellék nevű 
leló'helyen. A topográfiai terepbejárásokból ismert 4/4 
sz„ a Zsigér-patak és a Hidegkúti-dűlő vizenyős völgye 
között elterülő nagy őskori leló'hely D-i végét érinti az 
útépítés. Int�zményünk 2002-ben ásatási engedélyt kért 
próbaásatásra, de a területet borító akácliget miatt azt 
nem lehetett elvégezni. 
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Az idei útépítés során az erdőt kivágták, a régészeti 
szakfelügyelet során végzett tuskózás régészeti lelete
ket hozott napvilága, így vált szükségessé a leletmentő 
ásatás. 

A keskeny sávban történő feltárás összesen négy ré
gészeti objektumot eredményezett. Az előkerült leletek, 
melyek a Göcseji Múzeum gyűjtőterületéhez tartoznak, 
a Proto-Boleráz horizonthoz sorolhatók. A leletek res
taurálása folyamatban van. 

Munkatárs: Takács László régésztechnikus. 
KREITER ESZTER 

430 .  Zalaegerszeg, Andráshida, Gébárti-tó 
(Zala megye) R 
2003. április 14. és június 17. között megelőző régészeti 
ásatást végeztünk a Zalaegerszeget É-ról megkerülő 76. 
út nyomvonalán, a Gébárti-tó nevű lelónelyen. A nagy 
kiterjedésű őskori lelónely egy É-D irányú dombháton 
húzódik, annak hossztengelyében kb. 2 km hosszan el
nyúlva. Az út nyomvonala a lelőhely É-i részét ÉK-DNy 
irányban szeli át. Ennek a szakasznak a K-i felén 2002-
ben P. Barna Judit végzett megelőző régészeti feltárást, 
melynek során Balaton-Lasinja és Furchenstich korú ob
j ektumokat tárt fel. Miután a területet akácerdő borí
totta, a lelónely Ny-i kiterjedését csak idén, az erdő ki
vágása után lehetett tisztázni. 

A feltárásra kijelölt terület egy platószerű dombon 
terült el. A humuszolást a tavalyi feltárás szélénél, an
nak folytatásaként kezdtük meg. Az akácerdő kivágása 
után a gyökérzet még a humuszolt felszínen is sűrűn 
jelentkezett. 

A bolygatatlan régészeti objektumokat két munka
felületen tudtuk megfogni. Az első felület a mai felszín 
alatt kb. 40 cm mélyen, a második felület pedig ez alatt 
30 cm-rel került elő. A lelónelyen összesen 151 régészeti 
objektum került elő. A feltárt gödrök, anyagnyerő helyek 
és házalapok zömében a középső rézkori Balaton-Lasinja 
kultúrához sorolhatók, de ritkán Furchenstich-kerámia 
is előkerült. Az objektumok jó részének alját a területen 
húzódó kavicsteraszok adták. A dombhát ÉNy irányban 
enyhe lejtóoe fut. Ezen a részen a kavicsterasz a mai fel
színhez jóval közelebb van, régészeti objektumokat itt már 
nem figyeltünk meg. A lelónely kiterjedését egészen a 
lejtő alján húzódó kövesútig kutatóárkokkal megszondáz
tuk, ezek mindegyike negatívnak bizonyult. 

A feltárt rézkori település feltehetó1eg a dombhát 
D-i részén folytatódik, mely terület a nyomvonalnak már 
nem volt része, azt még mindig akácos borítja. A leletek 
a Göcseji Múzeum gyűjteményébe kerültek. 

Munkatárs: Takács László régésztechnikus. 
KREITER ESZTER 

4 3 1 .  Zalaegerszeg, Neszele,-Hatódi-dűlő 
(Zala megye) R, Á, Kk 
Zalaegerszeg É-i szélén, Neszele városrész ÉNy-i részén, 

a Zala-folyó széles árterét kísérő dombon húzódó lelő
hely közepén végeztük el a régészeti feltárást 2003. jú
lius 29. és augusztus 5. között. A város feló1 a dombol
dal déli részébe vágott Vas János-Gébárti-Andráshida 
utca és a K-i szélébe vágott Ilosvay utca határolja a meg
kutatott területet, amely jelen állapotában 3-4 méterrel, 
platószerűen az utcák szintje fölé magasodik. 

A kutatás próbaásatásnak indult, aminek keretében 
kutatóárkokkal tisztáztuk, hogy az ingatlanon mekkora 
területen jelentkeznek a régészeti jelenségek. Azokon a 
felületeken azután, amelyeken az objektumfoltok mu
tatkoztak, elvégeztük a teljes megelőző feltárást. 

A kutatóárkok humuszolása során azt tapasztaltuk, 
hogy az ingatlan ÉNy-i részén korábban számos kisebb 
- a falak vastagságából és a sekély alapozási mélységbó1 
ítélve - mezőgazdasági jellegű építmény állt. A terület 
K-i szélén és ÉK-i sarkánál talált, falazóblokk-téglákból 
és betondarabokból álló sittréteg szintén egykori mo
dern épületek helyét jelezte. A két épületcsoport kö
zött vízlevezető árok nyomát találtuk. A megkutatott 
felület jelentős része tehát bolygatott volt. 

12 kutatóárokban és a rábontásokban, összesen 793 
m2 felületen, 16 objektumot (gödröket, cölöplyukakat 
és egy edényégető gödröt) tártunk fel. A topográfiai te
repbejárások (63/6 számú lelónely) megfigyeléseinek 
megfelelően, zömmel rézkori (Balaton-Lasinja-kultúra), 
és kisebb arányban Árpád-kori, illetve késő középkori 
leletanyag került elő a település-jelenségek betöltésé
bó1. 

A leletanyag a Göcseji Múzeum gyűjteményébe ke
rült. 

Az ásatáson részt vett Fullár Zoltán egyetemi hall
gató. A feltárás geodéziai felmérését Soós Zoltán és Va
dász Norbert technikusok végezték el. 

Szakmai konzulens: Horváth László. 

432 .  Zalakomár, Alsó-csal it 
(Zala megye) U, B 

KVASSAY JUDIT 

2003 őszén végeztünk terepbejárást az M7 autópálya 
Sormás-Nagykanizsa (215,5-206,2 kmsz.) közötti és 
Nagykanizsa-megyehatár (206,2-186,7 kmsz.) közötti 
szakaszain. Ezeken a szakaszokon 1992-ben dr. Horváth 
László, 2001 őszén és 2002 tavaszán Fekete Csanád vég
zett terepbejárást. Mi 2003-ban már nemcsak a főpá
lyán, hanem az úgynevezett kapcsolódó utak által érin
tett területeken is elvégeztük a lelónelyek felderítését. 

A Szőkedencs felé vezető úttól délre elterülő Alsó
csalit nevű dűlőn jártunk, a dűlő középső részét elfogla
ló tölgyestó1 Ny-ra. Itt egy lankás domb oldalában és 
tetején, homokos talajban egy nagy kiterjedésű őskori 
lelőhelyet találtunk (722. sz.) . A talaj a robbanóeszkö
zöket kereső kutatógödrök metszeteiben is erősen ho
mokosnak bizonyult. A lelónely 620 m hosszan-húzó
dik a tölgyes mellett, szélessége 150-200 m, de jóval 
szélesebb is lehet K-i irányban, ugyanis az erdősáv, il-
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letve a mellette húzódó dűlőút K-i oldalán még rossz 
látási viszonyok között is tudtunk gyűjteni néhány cse
repet. Észak felé is hosszabb lehet, hiszen valószínűt
len, hogy az útnál hirtelen megszakadna, igaz, ott fel
színi leleteket nem találtunk. A lelónely kiterjedése D-i 
és Ny-i irányban biztosnak tűnik, a domb Ny-i oldalára 
már nem húzódik át. A leletek közt több őrlőkő töredé
két, 1 kovát és 1 magkövet, valamint számos kavicsos
kerámiazúzalékos soványítású újkőkori (lengyeli kultú
ra?) töredéket és néhány késő bronzkori cserepet talál
tunk. 

KVASSAY JumT - HORVÁTH LÁSZLÓ - SZÁRAZ CsrLLA -
FRANKOVICS TIBOR 

Li 3 3 .  Zalaszentjakab, Aszal i-dűlő 
(Zala megye) R, Kk 
Zalaszentjakab belterületétó1 ÉNy-ra, a Rák-patakba tar
tó kis vízfolyás Ny-i partján elterülő, 480x220 m kiterje
désű lelónely középső részét érinti az M7 autópálya nyom
vonala. Az útépítéssel veszélyeztetett területen 2003. au
gusztus 25. és szeptember 19. között megelőző régészeti 
feltárás keretében 2613 m2 felületet kutattunk meg. 

A településjelenségek a vízfolyást kísérő 60 m-es sáv
ban jelentkeztek. A feltárt 12 objektum (gödrök, cölöplyu
kak, verem) közül egy nagyméretű gödör rézkori - a 
Balaton-Lasinja kultúrára jellemző - kerámiatöredékeket 
és kovakőeszközöket; a többi késő középk01i - 16-17. szá
zadi - leleteket (edény-, és kályhacsempe-töredékeket, ko
vácsoltvas késeket és egy ezüst dénárt) tartahnazott. 

A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum 
becsehelyi bázisának régészeti raktárába került. 

Munkatársak: Horváth Krisztián, Horváth Szabolcs, 
Kámán Beáta technikusok. A geodéziai felmérést Soós 
Zsolt és Vadász Norbert technikusok végzeték el. 

Li3Li. Zalaszentjakab ,  Hidra-dűlő 
(Zala megye) R,  Kö 

KVASSAY JUDIT 

Zalaszentjakab belterületétó1 ÉÉNy-ra, a Rák-patakba 
tartó kis vízfolyás K-i partján elterülő, 150x100 m kiter
jedésű lelőhely középső részét érinti az M7 autópálya 
nyomvonala. A 2003. október 27. és november 5. között 
végzett megelőző régészeti feltárás során az útépítéssel 
veszélyeztetett területet 1624 m2 felületen kutattuk meg. 

A talajerózió és a szántás által erősen lekoptatott te
lepülésjelenségek elszórtan jelentkeztek a megkutatott 
területen. A feltárási terület D-i szélén az 1. és a 2. objek
tum között, 50 m hosszan, folt nélkül, számos őskori és 
középkori edénytöredék került elő a szántás aljában. A 
kibontott 4 objektum (3 gödör és 1 cölöplyuk) közül egy 
nagyméretű gödör rézkori - a Balaton-Lasinja kultúrára 
jellemző - kerámiatöredékeket és kovakőeszközöket; a 
többi késő középkori - 15-16. századi - leleteket (edény
töredékeket, kályhacsempe-töredékeket, bronz és ková
csoltvas eszközöket, üvegtöredéket) tartalmazott. 

A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum 
becsehelyi bázisának régészeti raktárába került. 

Munkatársak: Horváth Krisztián, Horváth Szabolcs, 
Kámán Beáta technikusok. A feltárás geodéziai felmé
rését Soós Zoltán és Vadász Norbert technikusok végez
ték el. 

L.i 3 5 .  Zánka, bel terü let 
(MRT 1 .  k. 60/8 l h . )  
(Veszprém megye) 0 

KVASSAY JUDIT 

2003. április 26. és május 6. között megelőző feltárást 
folytattunk Zánka belterületén. Az érintett terület a 60/ 
8 lelónely körzete, a Rákóczi utcának, az Iskola utcától 
ÉNy-ra eső kb. 120-130 m-es szakasza. Az aszfaltút alatt 
sziklás-köves, sziklás rétegek váltották egymást, humusz
réteg nem volt. Az árok mélysége kezdetben 200-230 
cm volt, majd a tömör sziklaréteg elérése után kb. 1 
méterrel csökkentették azt. 

Az említett szakaszon a 6 munkanap alatt sem a 
kidobott földben, sem a csatorna kiásott árkában régé
szeti leletanyag nem volt, illetve a metszetfalakban ré
gészeti objektum nyoma nem mutatkozott. 

CSIRKE ORSOLYA - PALÁGYI SYLVIA 

L.i36 .  Zsen nye, kavicsbánya 
(Vas megye) B 
2003. június 2-4. majd 24-28. között folytattuk a múlt 
évi leletmentést. Az idei évben újabb 14 folt jelentke
zett. Ezek a múlt évben feltárt temetkezésekkel együtt 
gyakorlatilag egy É-D-i irányú sírsort alkotnak. 

A sírsortól kb. 10 m-re Ny-ra egy - talán - a halotti 
tor helyeként interpretálható gödörre bukkantunk. Eb
ben kb. 10 edény töredékei (tárolóedények, fazekak, bög
re) voltak elterítve, alattuk pedig kb. 10 rosszul kiége
tett agyag, hengeres szövőszéknehezék töredéke hevert. 
A négyszögletes gödör két pontján faszenes törmelék 
és égésre utaló vörös elszíneződés koncentrálódott. 

A most feltárt sírok között gyermek, tinédzser és fel
nőtt egyaránt volt. Ép és korabeli rablással (felnőtt: 13., 
gyermek: 22. sír) feldúlt egyaránt előkerült. A sírok tájo
lása Ny-K és K-Ny volt. A két legérdekesebb temetke
zés: a 13. sírban egy 5 nitszeges, csontmarkolatú tőr ma
radt a helyén, talán fatokban, de a teljes felső vázrész (2 
borda kivételével) eltűnt. A 15. sírban a felnőtt fa rönk
koporsó ban nyugodott, amelybe teljes díszben temették 
el: 2 arany hajkarikával, 2 bronz torquessel (ezeken tex
tilnyomok!) ,  bal alkarján bronz spirálkarpereccel, a bal 
vállától a csípő felé egy bronztőrt (fatokban?, rajta is tex
tilnyomok?) helyeztek. A csípő magasságában egy bögre 
volt (eredetileg a koporsóra helyezték?). A 17. sírszám 
egy halotti áldozat/depot emléke: tíz különböző edényt 
(tárolóedény,- fazék, tál, bögre) tartalmazott, 

II. ütem: Október 22-én próbaásatást végeztünk a 
fent megnevezett területen. 
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A geodéziailag kitűzött területen 2 munkagép 2 m 
széles kanállal 5 kutatóárkot (3 párhuzamos és 2 ezekre 
meró1eges) húzott a bányászásra kijelölt területen. 1 fő 
technikussal és 1 fő ásatási munkással összesen kb. 1000 
m2-t vizsgáltunk át. 

Annak ellenére, hogy a korábbi évben a szántáson 
ős- és középkori kerámiatöredékeket gyűjtöttünk, most 
egyetlen régészeti objektumot sem találtunk. Ez arra 
utal, hogy ha volt is itt valaha ember által lakott hely, az 
a hajdani felszínen volt, amit a modernkori földműve
lés elpusztított. 

A próbaásatás negatív eredménnyel zárult, azaz 
nincs a területen értékelhető, megfogható és feltárható 
régészeti jelenség. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond és Vámos Gá
bor régésztechnikus, Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter és 
Riha Katalin restaurátorok. 

lLON GÁBOR 

4 3 7. Zsennye, Majori-dűlő 
(Vas megye) Ő,  Á,  Kö 
2003. április 18-án a Rum községből Zsennyére vezető 
villanyvezetéktől Ny felé, a ma működő és bekerített 
1. számú bányáig (ahol gátai temetőrészletet leletmen
tettem a múlt évben) jártuk be a teljes területet. Itt 
két, relatív magasságával az egyébként a Rába felé lej
tős területből kiemelkedő, durván K-Ny-i irányú 
dombvonulatra lettünk figyelmesek. Ezeken és környe
zetükben gyűjtöttük a cserepeket, amelyek települé
sekre utalnak. A kerámiatöredékek kora őskor (köze
lebbről nem meghatározható, jellegtelen), valamint Ár
pád- és középkor. Utóbbiak között fedő és tál perem
töredékei vannak. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Vámos Gábor, 
Nagy Marcella régésztechnikusok. 

lLON GÁBOR 
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