RÉGÉSZETI KUTATÁSOK
.

.

~

AGYARORSZAGON

2007

ARCHAEOLOGICAL
.

INVESTIGATIONS IN HUNGARY

2007

Budapest, II. Kacsa utca 15-17.
Üvegpalack, 1 7. század
(Fotó: Tihanyi Bence)

Régészeti kutatások
Magyarországon 2007
Archaeological lnvestigations
in Hungary 2007

Budapest, 2008

Régészeti kutatások Magyarországon 2007
Archaeological lnvestigations in Hungary 2007
Budapest 2008
Az első borítón : Salgótarján. Bevásárlóközpont. Bronzkori urna a 758. sz. sírból
(Fotó: Dénes Fanni)
Front cover: Salgótarján. Shopping centre. Bronze Age urn from Grave No. 758.
(Photo: Fanni Dénes)
A hátsó borítón : Zalabér. Páskom-dűlő. Rézkori idol (Fotó : Bicskei József)
Back cover: Zalabér. Páskom-dűlő. Copper Age idol (Photo: József Bicskei)

A szerkesztőbizot tság tagjai:
Editorial Board:

Bencze Zoltán
Lő ri n czy

Gábor

Mráv Zsolt
Rezi Ka tó Gábor (elnök)
Tomka Gábor
Wollák Katalin

Szerkesztő:

Kisfaludi Júlia

Edited by Jú lia Kisfaludi

Fordítás: Simán Katalin
Translated by Katalin Simán

© Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar Nemzeti Múzeum 2008
Felelős

kiadó: dr.

Mezős

Tamás

ISSN 1587-978X

Tördelés: Kaposvári Franciska

Megjelent 36. 75 (A/S) ív terjedelemben
Készült a KAPITÁLIS Kft. nyomdájában

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007

Tartalom • Contents
Basticz Zoltán:
Zalabér. Páskom-dű lő . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . ....... . ...... . . .. . . . . . . . . . . . . .... .. ... . . . ........ . .. . . .. 5

Zalabér.

Páskom-dűlő ..

.............. . . ... .... .. .... ... .... . .... . . . ............ . ...... .. . . ... ... ... . . 5

Guba Szilvia - Va day Andrea:
Salgótarján. Bevásárlóközpont - többkorszakú régészeti lelőhely .. . ... . .... . . .. . . .......... . . .. . . ... . ... .. 11

Salgótarján. Shopping centre - multi-period archaeological site . ... . ... . .. . . . .. . . . . . ........ . ... .. ... .·. . . 11
Scholtz Róbert:
Előzetes beszámoló a Tiszadob. Ó-Kenéz lelőhelyen 2006- 2007-ben végzett feltárásokról . . . . . . ... . ..... . .... 35

Preliminory report on the excavations conducted ot Tiszadob. ó -Kenéz in 2006-2007 . . . .. .. .. . . . . . ... . . ... 35
Borhy László - Számadó Emese - Bartus Dávid - Gelencsér Ákos:
Újabb késő római kőládasír Brigetio Gerhát-temetőjéből .............. .. ..... .. .... . .. . . .. .. . ... . . . .... .. 51

Lote Romon stone casket grove from the Gerhát cemetery of Brigetio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Lászay Judit - Papp Adrienn:
Kutatások a budafelhévízi

fürdőkben

.. ............................. . .... .. ... ... . .. .. . .. . ..... . ....... 63

lnvestigations in the Budafelhévíz baths . . . . ......... . ..... . .... .. . . ... .. ........ ... ..... . .. . .. . ... . ... 63
Pintye Gábor:
Császló község közigazgatási területének régészeti topográfiája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5

Archoeologicol topogrophy of the administrotive territory of Császló village . . .. . ..... .. ...... . .......... ... 8 5
Mráv Zsolt - Markó András - Bradák Balázs:
Előzetes

jelentések a Magyar Nemzeti Múzeum „Villány és környéke" mikrorégiós ku tatási programjáró l . .... . ... 101

Preliminary reports on the micro-region investigation „ Ifi/lány ond its region" of the Hungarian Nat1onal Museum . ... 101
Czajlik Zoltán - Bödőcs András - Öurkovic Éva - Rupnik László - Winkler Móni:
Légi fényképezéses régészeti kutatások Magyarországon 2007-ben .. .. . .. . .. . . . ..... ... . ..... . . .. . ..... . 121

Aerial photographic archaeologicol investigotions in Hungary in 2007 ...................... . ... .. . . .. . . . . 121
Miklós Zsuzsa:
Légi régészeti ku tatások 2007-ben .... ... .... . ... . . . . ... ... . . . . .. . . . . . .. . . . .... .. . . . ..... . .. .... ... . 1Li5

/\eriol orchaeologicol investigations in 2007 .. . ... . .. . . . . . . .... . . .. . ... . .. . . . . . . . . ... .. . ... . ... . ..... . 1Li 5
Rövid jelentések I Short Reports ... . .... . ...... . . ...... . ................. . ...... . ... .... . .. . .. . . . ... 15 5
~\orszakm u ta tó

SLe rzők

I Index of Periods .. . . .. .. .... ... .... . ... .... . . . . .. .... . .. . ... .... .. ... .. ...... . .... . 31 3

névmuta tója I Index of Authors . . . . .. . .. ... .... . ..... .. .. . ........ ... .......... .. . . .......... 31 7

I érképek I Mops . . . . . . . . .. . ...... . . . . .. ... ... . . ..... . . .. . ... ..... . ... . ... . .... . .... ... ............ 321

3

RÉG ÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007

Basticz Zoltán

Zoltán Bas ticz

Zalabér, Páskom - dűlő

Zalabér, Páskom-dűlő

A lelónely
Zalabér községtó1 és a Zala folyótól északra,
,
egy EK-DNy irányú, kiemelkedő don1bháton húzódik
végig (1. kép 1., 3.), a Vasvá r felé vezető úttól keletre, a
vasútvonal által határolt területen. ' A megelőző feltárást
a Zalalövő-Zalaegerszeg-Ukk-Boba vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatok tették szükségessé.
Az ásatási terület az új vasútpálya nyo1nvonalában
helyezkedett el. A leló11elyet B. I-iorváth Jolán 1968-as
terepbejárása során lokalizálta és újkőkorinak határozta
n1eg. Ezt Fekete Csanád 2002-es, a beruházást n1cgelőző
terepbejárása is n1egerősítette.
2007. július 20. és augusztus 20. között végeztük el
a 1negelőző régészeti ásatást. Az objektu1nok foltjai eln1osódva és eléggé szórtan jelentkeztek. Az intenzív
talajn1(ívelés miatt több objektumra csak a kerátniák
sűrűsödéséből lehetett következtetni. A humuszolás
átlagos n1élysége 60 cm. Régészeti kutatást 3502 m 2
nagyságú területen végeztünk, ahol 27 objektutnot
tártunk fel (1 .kép 2.).2 Ebbó1 háron1 késő neoli t (késő
Lengyel), tizenegy kora és középső rézko ri ku ltúrákhoz
kapcsolható (késő Lengyel,
Furchcnstich, Balaton-1.asin,
ja), háron1 pedig Arpád-kori gödör. 'I'íz objckturnot leletek hiányában nen1 tudtunk datálni. A kerán1ia nicllctt
több kőpenge is eló'került, és a leletek közt figyele1nre
n1éltó egy rézkori idol valan1int egy szájjal lefelé elásott
középkori fazék, an1ely alját a gépi hun1uszolás megsen1n1isítette. Az idol egy különlegesen szép darab, ezért
szükséges az eló'kerülés körüln1ényeit, kísérő leleteit és
n1agát a tárgyat részletesebben ismertetni.
Az idol a 4. sz. objektun1ból került elő. Az objektun1
hulladékgödör, a sárgás altalajba mélyült, alakja felülnézetben szilvamag alakú, betöltése két réteg(í, a felső
szürkésbarna, kevert, az alsó világosbarna kevert. Oldala egyenesen sz(íkülő, alja egyenetlen (hosszúsága: 284
cn1, szélessége: 175 cm, mélysége: 44 cn1). Az objektum
betöl téséb ől egy orsókarika és több kerán1iatöredék
n1ellett kerü lt elő egy három darabra tö rt idol.
Az objektumból eló'került leltározott tételek a következó1< (2. leép 1- 15.):
1. Világosbarna, másodlagosan szürkére égett, csillá1nos homokkal és zúzott kerámiával soványított, korong alakú orsókarika. Ltsz.: M.2007.14.2.1. (2. kép 1.);
2. Vöröses, zúzott kerámiával soványított peremtöredék. Ltsz.: M.2007.14.2.2. (2. kép 2.);
3. Barna, csillámos homokkal és zúzott kerán1iával
soványított peremtöredék, kihajló, lekerekített peremn1el. Ltsz.: M.2007.14.2.3. (2. kép 3.);

1'he site can be found on a northeast-southwest running
ridge north of Zalabér village and tl1e Zala Ri ver (Fig.
1. 1, 3), east of the road to Vasvá r, on a territory bordered by the railroad.1 The cxcavation preceded the
reconstru ction works on the Zalalövő-Zalaegerszeg
Ukk-Boba raih-vay line. The excavation territory was
located in the track of the railroad. Jolán B. Horváth
localised the site during her field walking in 1968, and
she dated it from the Neolithic. Csanád Fekete corroborated this detern1ination during his field \valking preceding the investment in 2002.
The investn1ent-led excavation \Vas carried out
betvveen July 20 and August 20, 2007. The discolourations of the features were vague and loosel y distributed.
Due to intensive cultivation, a nun1ber of features could
only be observed fron1 the clustering of shards. The
hun1us layer \-vas ren1oved in an average thickness of 60
cm. rrhe archacological investigations cxtended on a
territory of 3502 n1 2 and 27 fcaturcs i,.vcre uncarthed
(1·\r.:. '/. 2). 2 'I'wo of the n1 can1c fron1 the late Neolithic
(latc Lengyel), eleven cou ld be li nked with carl y and
111 idd lc Copper J\gc cultures (\ate Lengyel, Furchcnstich,
and thrce pits were dated fron1 the
Balaton-Lasinja),
,
1\rpádian period. T'en features did not contain finds and
could not be dated. A number of stone flakes were also
found beside ceran1ics, and a Copper Age idol and a
inedieval pot buried in the earth vvith the mouth turned
down deserve mentioning. The bottom of the latter
object \vas destroyed during mechanic scraping. The
idol is an especially fine iten1, so the circumstances of
its finding, the finds recovered together with it and the
object itself vvill be described in details.
The idol was fo u nd in feature no. 4. It was a refuse
pit dug into the yellowish subsoil. Its shape resembled
a plu1n stone fron1 above. The filling vvas con1posed of
two layers: the upper one vvas greyish brovvn and mixed,
the lower one was light brovvn and n1ixed. The walls
gradually narrovved, th e bottom vvas uneven (length:
284 cn1, width: 175 cin, depth: 44 cm) . A spindle whorl,
several shards and an idol broken into three parts were
found in the pit.
The following items were taken into inventory from
the feature (Fig. 2. 1-15):
1. A light brown discoid spindle-whorl, which "livas
secondarily burnt to a grey colour. It was tempered with
micaceous sand and crushed ceran1ics. Inv. no.: M.2007.
14.2.1. (Fig. 2. 1);

1

1

2

Ezúton szeretnék köszönetet n1ondani dr. Kvassay Juditnak a
cikk n1egírásában nyújtott segítségéért.
A feltárás n1unkatársai Nen1es Donát és Soós Zsolt.
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Here 1 would like to thank Judit Kvassay for her help in writing
this paper.
Donát Nemes and Zsolt Soós took part ín the excavation.
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1. Szürkésbarna, csillá1nos homokkal és zúzott ker{11ni{1vnl sov{1nyított pcrcmtöredék. Ltsz.: Ivl.2007.14.2.4.
(2. hé/> LI.);
5. Szürkésbarna, csillámos homokkal és zúzott ker{11niúval soványított oldaltöredék, nagyméretlí szalagl'ü ll cl. Ltsz.: M.2007.14.2.5. (2. leép 5.);
6. Világosbarna, csillán1os homokkal és zúzott kerá111i{tva1 so ví1 nyított, bikónikus oldaltöredék. Ltsz.:
M. 2007.14.2.6. (2. kép 6.);
7. Világosbarna, csillán1os hon1okkal és zúzott kerá1n iúva l soványí tott, erősen ívelt oldaltöredék. Ltsz.:
M.2007.14.2.7. (2 . leép 7.);
8. Barna, zúzott kerán1iával soványított oldaltöredékek, kívül agyagbevonattal. Ltsz.: M.2007.14.2.8. (2.
kép 8.);
9. Világosbarna, zúzott kerán1iával és zúzott kavicscsal soványított oldaltöredék, kívül durva agyagbevonattal. Ltsz.: M.2007.14.2.9. (2. kép 9.);
10. Szürke, csillámos hon1okkal és zúzott kerámiával
soványított oldaltöredék. Ltsz.: M.2007 .14.2.10. (2. kép
10.);
11 . Barna, csillámos hon1ok.kal és zúzott kerán1iával
soványított oldaltöredékek. Ltsz.: M.2007 .14.2.11. (2.
leép 11.);
12. Kívül szürke, b elül barna, csillán1os hon1okkal
és zúzott kerámiával soványított oldaltöredékek. Ltsz.:
M.2007.1 4.2.12. (2. kép 12.);
13. Barna, csillámos hon1okkal és zúzott kerán1iávaJ
soványított aljtöredékek. Ltsz.: M.2007.14.2.13. (2. leép

2. A reddish rím fragn1ent te1npered vvith crushed
ceramics. Inv. no.: Ivl.2007 .14 .2.2. (Fig. 2. 2);
3. A brovvn rin1 fragn1ent ten1pered "vith n1icaceous
sand and crushed ceran1ics. Thc rin1 is everted and its
edge is rounded. In v. no.: M.2007.1 4.2.3. (Fig. 2. 3);
4. A greyish brovvn ri111 frag1nent tempe red v1rith
n1icaceous sand and crushed ceran1ics. Inv. no.: M.2007.
14.2.4. (Fig. 2. 4);
5. A greyish bro\-vn \·Vall fragn1ent vvith a large band
handle ten1p ered \.Yith n1icaceous sand and crushed
ceramics. Inv. no.: M.2007.14.2.5. (F·ig·. 2. 5);
6. A light bro-vvn biconical wall fragn1ent ten1pered
with n1icaceou s sand and crushed cera1nics. Inv. no.:
Ivl.2007.14.2.6. (Fig. ?. 6);
7. A light brown, strongly arche d wall fragn1ent
ten1pered vvith n1icaceous sand and crushed ceramics.
Inv. no.: Ivl.2007.14.2.7. (Fig. 2. 7);
·
8. A bro,.vn ,.vall fragment with slip on the outside.
It was ten1pered vvith crushed ceramics. Inv. no.: M.2007.
14.2.8. (Fig. 2. 8);
9. A light bro,vn ,.vall fragment \Vith coarse slip on
the outside. It ,.vas ten1pered vvith cr ushed pebbles and
crushed ceran1ics. Inv. no.: NI.2007.14.2.9. (Fig. 2. 9);
10. A grey wall fragn1ent ten1pered \.Yith micaceous
sand and crushed ceran1ics. Inv. no.: M.2007 .14.2.10.
(Fig. 2. 1O);
11. A bro,-vn wall fragment ten1pered vvith micaceoussandand crushed ceranúcs. Inv. no.: M.2007.14.2.1 1.
(Fig. 2. 11);
12. A vvall fragn1ent ten1pered \.Yith n1icaceous sand
and crushed ceran1ics. It is grey on the outside and
brovvn on the inside. Inv. no.: M.2007.1 4 .2.12. (Fig. 2.

1

13.);
14. Barnásszürke, csillámos homokkal és zúzott
kerámiával soványított alj töredék, kívül agyagbevo nattal. Ltsz.: M.2007.14.2.14. (2 . kép 14.);
15. Szürke, csillán1os durva homokkal és zúzott
kerán1iával soványított aljtöredék, kívül agyagbevonattal. Ltsz.: M.2007.14.2.15. (2. kép 15.).
Az idoP (Ltsz.: M.2007 .14.2.16.) sötétszürkére égett,
sok zúzott kerán1iával soványított agyagból készült (3 .
kép) . Ivféretei: magassága restaurálás után 8,8 cn1; szélessége a talpainál 3,3 cm, vállainál 2,5 cin; vastagsága
a faránál 2,3 cm, vállánál 1 cn1. Az idol a fej- és kézcsonkok hiányától eltekintve n1ajdnen1 teljes. Az ido1 egy
kissé előre dó1ő, deréktól felfele n1eztelen, zsírfarú női
alakot ábrázol. A női jelleget erősen hangsúlyozzák a
n1ellek és a zsírfar. (A nen1i szerv nem látható, bár pont
ezen a részen található egy kisebb lúány. A körülötte
lévő részek díszítettsége alapján ezen a részen is ugya naz a minta folytatódott.) Az előre dó1ő kiképzésre
valószín(íleg a far túlzott hangsúlyozása iniatt volt szükség, mivel, anélkül nen1 állt volna n1eg a saját lábán.
A kissé benyomott talp kiképzése is az idol stabilitását
segítette. A fej és a kézcsonkok jól láthatóak, azok egykori állapotára semmiféle biztos infor1nációval nem

3

12);
13. A brovvn botton1 fragment tempered -vvith n1icaceoussandand crushed ceramics. Inv. no.: NI.2007.14.2.13.
(Fig. 2. 13);
14. A bro,-vnish grey botton1 fragment with slip on
the outside. It was tempered vvith 111icaceous sand and
crushed ceramics. Inv. no.: Nl. 2007 .14.2.14. (Fig. 2.
14);
15. A grey botto1n frag1nent ,.vith slip on the outside.
It -vvas tempered with n1icaceous sand and crushed ceran1ics. Inv. no.: Ivl.2007.14.2.15. (F·ig. 2. 15).
The idol3 (Inv. no.: l\11. 2007.14.2.16.) was baked to
a dark grey colour and it was prepared fron1 clay tempered vvith crushed ceran1ics (Fig·. 3) . It ineasuren1ents
are the follo-vvings: height after restoration: 8.8 cm, width
at the feet: 3.3 c111 and at the shoulde rs: 2.5 cn1, thlckness
at the buttocks: 2.3 cm and at the shoulders: 1 cm. Apart
fron1 the n1issing head and hands, the idol is nearly
complete. It represents a steatopygous female vvho is
naked upvvards from the waist and slightly bent for\·vard.
Steatopygia and the b reasts emphasise the fen1inine

Az idolt restaurálta Ferencz Evelin, rajzolta Nemes Donát, fotózta
Bicskei József.
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Evelin Ferencz restored the idol, Donát Nen1es 1nade ics drawing
and József Bicskei took the photo.
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rendelkezünk. Elölnézetbó1 a n1ellek alatt öt, mélyen
bekarcolt, hullámvonalbó1 álló övszerlí díszítés látható.
Ez alatt négyzetrácsos minta található, an1i talán egy
fonott (gyékény)kötényt jelképezhet. A „kötény" és a
talp között egy díszítetlen sávot láthatunk. Az idol jobb
és bal oldalán az „öv" inagasságától a „kötény" aljáig
egy-egy függó1eges vonal választja el az első és hátsó
rész díszítését. Az idol hátsó részén hasonló felépítésű,
de mégis teljesen n1ás jellegű díszítést találunk. Itt az
övet egy vízszintes vonal alatt beböködött háromszögekbó1 álló sorminta alkotja. Ez alatt, az egész faron, az
elöl díszített sáv magasságában, függó1eges irányú,
kissé szögletes ívíí hullámvonalakból álló díszítés látható. Ezt a mintát is értékelhetjük egyfajta ruházat megjelenítéseként. A zsírfar kétosztatú, a farpofák közt n1ély
bevágás található.
Az objektumból előkerült kerá1nia alapján a középső rézkorra datálhatjuk a leleteket. A pontosabb meghatározás a jellegzetesebb darabok hiányában nem lehetséges. Az idol kapcsán arra szeretném felhívni a
figyeln1et, hogy a nen1rég Havasi Bálint4 által összegylíjtött furchenstich idolokkal mutat némi hasonlóságot a
zalabéri, de ininden1ellett inarkáns különbségek is felfedezhetőek. Itt nyo1nát sem találjuk azok erős stilizáltságának, és a díszítés1nód is más jelleglí. Jelen esetben
egy sokkal valósághííbb ábrázolásmóddal találkozunk,
és a díszítés is inkább funkcionális (ruházat) célokat
szolgál. Az általam ismert legjobb párhuzama a GrazPfauengarten-Karn1elitenplatz-Tiefgarage5 lelónelyró1
előkerült idol, amely felsőteste mutat jelentős hasonlóságot a zalabérivel. A fentiek fényében az idolt ne1n
köthetem minden kétséget kizáróan a Furchenstich
kultúrához, ennek pontosítása további kutatásokat igényel.

character. (The genitals cannot be seen, although a
smaller area is n1issing here. According to the ornaments
on the surrou nding surfaces, the same pattern seems to
have been applied here as well.) The forward bend was
probably necessary because of the overemphasis given
to the buttocks, otherwise the idol would not have kept
the balance on its feet. The slightly in1pressed soles
also helped the idol to keep its stability. The butts of
the head and the hands are clearly visible but no certain
infor1nation could be found regarding their one-time
condition. From the front, a belt-like ornan1ent of five
deeply incised wavy lines can be seen under the breasts.
Underneath, a grid pattern can be found, which perhaps
sy1nbolises a woven (mat) apron. An u ndecorated zone
runs between the "apron" and the soles. Each a vertical
line separates the frontal and the backside decorations
on both sides of the idol running from the level of the
"belt" unti l the botton1 of the "apron". The decoration
of the backside has the san1e structure yet it is completel y different rcgarding its character. Here a row of
stabbed triangles con1poses the belt under a horizontal
line. Underneath, a vertical ornament of slightly angular wavy lines covers the buttocks in the same height as
the decoration on the front. This pattern can also be
interpreted as the representation of a dress. The steatopygous buttocks are divided by a deep groove.
According to the ceramics recovered from the feature, the finds can be dated from the nliddle Copper
Age. The ite1ns are not characteristic enough to afford
a more exact dating. I\egarding the idol, I would like to
call attention to the fact that the Zalabér idol shows
certain sin1ilarities to the Furchenstich idols recently
collected by Báling I-Iavasi4 but there exist definite differences as well. vVe cannot find an y trace of the strong1y stylised traits and the orna1nents are also of a different character. ln our case, we can see a n1ore naturalistic
representation with an ornament that serves functional purposes (costun1e). The best analogue I could
find is the idol from the Graz-Pfauengarten-Karmelitenplatz-Tiefgarage5 site, the upper body of -vvhich is very
sin1ilar to that of the Zalabér idol. ln the light of the
above, I cannot certainly affiliate the find to the Fu rchenstich culture, although n1ore investigations are necessary to reach a positive determination.

4

HAVASI B.: A bagodi idol. ln: Zalai Múzeun1 ·15. Zalaegerszeg,
2006. 93-105.

4

E. RuTTK.Av-D. Klv\MER: Graz-iella aus de1n frühen 4. vorchristlichen Jahnausend. Die erste (fast) vollstandige Frauenfigur nút
Furchenstichverzierung. ln: Spannungsfeld, Altstadt, Tiefgarage.
Schild von Sterier. Kleine Schriften 20/ 2004. 46-5·1.

5

5

Havasi B.: A bagodi idol. ln: Zalai Nlúzeun1 15. Zalaegerszeg,

2006. 93-105

7

E. Ruttkay- D. Kramer: Graz-iella aus dem frühen 4. vorchristlichen Jahrtausend. Die erste (fast) vollstandige Frauenfigur rni t
Furchenstichverzierung. ln: Spannungsfeld, Altstadt, Tiefgaragc.
Schild von Sterier. Kleine Schriften 20/ 2004. 46-5'1
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1. kép : Za labé_r, Páskom. 1: Az ásatás helyszíne; 2: Összesítő alaprajz; 3· Az ásatás helye 1: 10000-es térképen;

li:

Az idol

Fig. 1: Zalabér, Páskom. 1. Location of the excavation; 2. Complex map of the excavation; 3 The excavation site on a
map of a scale of 1: 10000; Li. The idol
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2. kép: Zalabér, Páskom. 1-15: Leletek a Li. sz. objektumból.
Fig. 2: Zalabér, Páskom. 1-15: finds from feature no. Li
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3. kép: Zalabér, Páskom. Az idol a Li. sz. objektumból (fotó, rajz).
Fig. 3: Zalabér, Páskom. Idol from feature no. Li (photo and drawing)
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Guba Szilvia - Vaday Andrea

Szilvia Guba - Andrea Vaday

Salgótarján, Bevásárlóközpont többkorszakú régészeti lelőhely

Salgótarján, Shopping centre multi-period archaeological site

Előzetes

Preliminary report I

jelentés I.

2007 őszén próbafeltárást folytatott a Nógrád Megyei
Múzeumok Igazgatósága, 1 a nyilvántartott régészeti
leló'hely pontosabb kiterjedését és állapotát ineghatározandó. t\ lelóbely Salgótarján belterületén, a 21 . sz. út
zagyvapálfalvi kereszteződésénél, a Rákóczi és a BajcsyZsilinszky utak találkozásánál, a korábbi bolgárkertészet,
vala1nint
a jelenkori pálfalvai ten1ető területén fekszik.
,
Eszakról a 332 m n1agas Kálvária-tető dombháta en1elkedik, an1elynek legkeletibb lejtőjén dokumentálták a
20. század első harmadában a késő bronzkori urnatemetőt, an1elyet K-ről a Tarján-patak vö lgye, D-ró1 és
Ny-ról pedig a Szánas- vagy Karancs-patak völgye határol (1 . kép 1.). 2
1864-bó1 származik az első adat a lelóbelyró1, amikor
a pest-losonci vasút építése során előkerült leleteket a
vasút beszolgáltatta a Niagyar Nen1zeti Niúzeumnak.3
1866-ban Pap Károly földbirtokos szintén vitt be leleteket a n1úzeumba.4 Késó1Jb a Salgótarjáni Kb. Rt.-nek Pap
Gyula ügyvéd adott bronztárgyakat. 5
A, régészeti kutatás csak késó'bb indul t n1eg, an1ikor
Kun Arpád kunszent1nártoni jószágfelügyelő felhívta a
i\tiagyar Ne1nzeti Múzeum figyeln1ét a bronzkori ten1ető
re.6 t\ bejelentést követően Hillebrand Jenő 1926 áprilisában,7 n1ajd 1927-ben két alkalommal, április 10- 17.
között és 1927. október 2-10. között ásott a bolgárkertészet területén.8 Csak vázlatos térképet közölt ásatásának helyszínéró1 (1 . leép 1. 2), 9 amelyró1 csak annyit
tudunk, hogy a bolgárkertészek házától északra feküdt, 10
közvetlen a ház n1elletti résztől kezdődően a vasúti sínek
felé vezető ösvényen. 11 Már ekkor n1egállapította, hogy

The Museum Organisation of Nógrád County conducted test excavation in the autun1n of 2007 1 to detern1ine the exact extent and the condition of the listed
archaeological site. The site can be found at the Zagyvapálfalva crossing of road no. 21 where Rákóczi and
Bajcsy-Zsilinszky roads meet in Salgótarján, on the terri tories of the forn1er n1arket-garden and the active
cen1etery of Pálfalva. ln the north, the 332 m high
Kálvária hill borders it, on the easternmost slope of
\·vhich a late Bronze Age urn cen1etery was docun1ented
in the first thjrd of the 2oc11 century. The híll is enclosed
by the valley of the Tarján strea1ulet in the E and the
valley of the Szánas or Karancs strean1let in the S and
the W (Fig. 1. 1). 2
The first data on the site can1e fro 1n1864, when the
raih·v ay con1pany gave the finds uncovered during the
construction of the Pest-Losonc raih.Yay to the I-Iungarian National Muscun1.:1 Károly Pap lando,.Yner also took
finds to the n1u scun1 in 1866:1 Latcr, Gyula Pap lawyer
gavc bronze objccts to the Salgótarj{1n i Kb. Rt. 5
Archa eological i nvestigation only started later \.Yhen
,
Arpád Kun estatc adn1inistrator fron1 I<unsze ntn1árton
called the attention of the I-Iu ngarian National Museum
to the Bronze Age cen1etery. 6 /\fter the repo rt, Je nő
Hillebrand conducted excavations on the territory of
the n1arket-garden in the April of 1926,7 and in April
10-17 and October 2-10, 1927.8 He only published a
sketch of the excavation territory (Fig. 1. 1.2), 9 of ,.v hich
we only knovv that it ,.vas north of the house of the
111arket-gardeners, 10 and extende d along tl1e dirt road

1
1

2

3
4

5
6

7
8
9
10
11

Director of the excavation: Andrea Vaday, consultant: Szilvia
Guba, collaborators: Gábor Bácsn1egi, Nicklas Larsson , Antal
Szabó archaeologiscs, Dávid Schwarz uni versity student (ELTE)
2
Both nan1es can be found in the n1aps. 'vVe worked on surface 'A'
south of the strean1let and on surface „B" in the north toward
the TESCO and Balcsy-Zsilinszky Road. \•Ve started on surface
„A" as the investors intended to start the construction works on
this territorv.
,
3
DoRNYAY 1926, 9
4
DORNYAY 1926, 9. ln his publications, Tibor Ken1enczei did not
n1ention the finds taken or given to the Hungarian National
Nluseun1 at an earlier da te.
5
DoRNYAY ·1926, 9. There are no data on the later fate of the objects.
„Halasi referred to hin1 as Arpád Kun ste~vard in chief". HIL6
LEBRAND 1923-26, 60. According to Dornyai, the finds that had
earlier been found already got lost by thén! DoRNYAY 1926, 9
7
DoRNY Av 1926, 9 referred to it.
8
HILLEBRAi'ID 1929, 35
9
HILLEBRAND 1923-26, fig. 18. The rough sketch did not contain a
scale nor did itshow che cuttings.
10 HILLEBRAND 1923-26, 60

Asatásvezető: Vaday And rea, konzulens: Guba Szilvia, munka-

társak: Bácsrnegi Gábor, 1 'icklas Larsson, Szabó Antal régészek,
Schwarz Dávid egyeten1i hallgató (ELTE).
Nlindkét név szerepel a térképeken. A pataktól délre az „A", illetve északra a TESCO ill. Bajcsy-Zsilinszky út felé a „B" felületen
dolgoztunk, mivel a beruházó az ,,A" felületen kívánt először
építkezni, a n1unkát itt kezdtük n1eg.
DORNYAY 1926, 9·
DORNYAY 1926, 9· A wlagyar Nemzeti ivlúzeun1ba korábban bevitt, beszolgáltatott leleteket Kemeczei Tibor már ne1n is en1líti
publikációiban.
DoRNYAY 1926, 9. A leletek sorsáról nincs további adat.
„Halasi Kun Arpád főintéző"-ként en1líti. HILLEBRAND 1923-26,
60. Dornyay szerint n1ár ekkorra a korábban előkerült leletek
elkallódtak! DORNYAY 1926, 9·
DORNYAY 1926, 9· hivatkozik rá.
HILLEBRAND1929, 35·
H1LLEBRAND 1923- 26, 18. kép. Az elnagyolt vázlat sem a n1éreteket,
sen1 a szelvényeket ne1n tünteti fel.
H!LLEBR.Ai'\D 1923-26, 60.
HILLEBRAND 1923-26, 18. képen „XXX" jelöléssel!
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n1ég tovább folytatódik. 12 Ugyanekkor
az cn1lítctt feltárásának közvetlen közelében 13 - a jelenkori púlfalvai te1netőtó1 K-re fekvő Huszár Pál birtokún1 ·1 (1. leép 1. 1) is ásott, mivel itt a tulajdonos a feltá15
rúsok n1egkezdése előtt több urnasírt
talált.
Egy évvel
,
késóob is folytatta a kutatást. Igy „összesen 221 érintetlen sír„ látott napvilágot, 16 an1elyekbőJ tíz táblányi
anyagot közölt le.17
Ezután csak 1936 márciusában van adat a lelőhely
ró1, amikor Schn1idt Jenő bányafőn1ér nök társaságában
Dornyay Béla több alkalon1n1al is n1egtekintette a pálfalvai helyszínt, hogy az ásatásokat előkészítsék. 1936.
n1árcius 11-én Fischer bányatanácsos igazgató úr segítségével - aki két nyugdíjas bányászt bocsátott rendelkezésre - elkezdték az ásatást. Az ásatás pontos helyszíne
bizonytalan: annyit tudunk, hogy a bolgárkertészek
kunyhójától Ny-ra feküdt. 1936. n1árcius 20-án és 21-én
Dornyay megtekintette
az ásatásokat: „„. s niegnéztern
„
a temetőtó1 E-ra elterülő Huszár-féle szántóföldön a
próbaásatásokat s 21 db fúrást, de a Hillebrand je1iőtó1
keresett kővel fedett itrnafészket sajnos neni találtuk meg
s az ásatásokat a mai nappal be is fejeztük". 18 Dornyay
hagyatékában két vázlatrajz van, az egyik az 1. sz.
„urnafészek„ sematikus rajza (2. Jeép 1.), a másik egy
hon1ok- és bazaltkövekkel körberakott és lefedett sír
felülnézeti és oldalnézeti rajza (2. kép 2.). Ez utóbbi
feliratán a 15. szán1 szerepel, utalva arra, hogy legalább
15 sír talált.
Két évvel késóob Dornyay újabb ásatást folytatott
az újkori temető n1elletti dombon, és több sírt tárt
föl. 19
Ezután csak 1951-bó1 van adat a lelóbelyre, amikor
a Salgótarjáni Szénbányák Vállalat ajándékaként leletek
kerültek be a balassagyarmati inúzeun1ba, köztük egy
urna, két kis bögre és egyéb kerán1iatöredékek szerepelnek.20

that led fron1 the area at the house to-vvard the railroad.11
I-Ie could already detern1ine that the urn ce1netery extended farther. 12 At the san1e tin1e, he excavated on Pál
I-Iuszár1s land as '"'ell E of the n1oclern Pálfalva cen1etery
(Fig. 1. 1:1), 13 next to the above-1ncntioned cxcavation, 14
since the land owner had founcl scveral urn graves befo re thc start of the excavations. 15 I-Ie continued the
investigations a year later. So „in total, 221 undisturbed
graves„ can1e to light'6, fron1 -vvh ich he published materials in tcn plates. 17
The next tin1e the site 'vas n1entioned was in March,
1936 -vvhen Béla Dornyay visitcd the Pálfalva site a fe\v
tin1es together with Jenő Schn1idt chief n1ining engineer
to prepare the excavations. 1'he excavations vvere
started on March 11, 1936 \Vith the help of director
Fischer n1ining counsellor, who sent tvvo retired n1iners.
The exact location of the excavation is not kno-vvn, we
only know that it \Vas vV of thc hut of the 111arket-gardeners. Dornyay visited the excavations on 20 and 21
N1arch, 1936: „„. and I visited the test excavations and the
21 trial borings on I-Iuszár's ploug·h land north of the cenietery, but 1ve could not find the urn nest covered 1vith stone,
1vhich Jenő Hillebrand had been loolúngfor, and today 1ve
terminated the excavations".18 T-vvo sketches can be found
in Dornyay1s legacy. One of the1n is the schen1atic drawing of „urn nest„ no. 1 (Fig. 2. 1), the other one is the
frontal ancl lateral vie"Vv of another grave covered and
surrounded with sandstones and basalt stones (Fig. 2.
2). The latter one vvas inarkecl no. 15, fron1 "Vvhich we can
deduce that he had found at least 15 graves.
Two years later, Dornyay conclucted another excavation on the hill next to the n1odern periocl cen1etery
and uncovered a number of graves. 19
The next data on the site can1e fron1 1951 -vvhen
finds, among others an urn, a small cup and other ce-

élZ urnatc1nctő
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HILLEBRAND 1923-26, 63.
Bár Hillebrand Jenő „111ásik ten1etó1cént" írta le, már Kemenczei
Tibor is megállapította, hogy a két ásatási felület egyazon, nagy
kiterjecléslí temetó11öz tartozik. KEM ENCZEI 1967, 25}
HILLEBRAND 1923-26, 63, 18. kép térképén „XX" jelöléssel.
Az egyik urnasírban bronzcsüngő és csipesz volt, egy másik
urnából az égett csontok n1elló1 t(í töredéke, lunula, bronzpityke
és bronzgy(írű került elő. HILLEBRAND 1923-26, 61. 19. kép 1-6.
A késóbbi közlésekben is ez a sírszán1 szerepel, bár 1nár Hillebrand is n1egállapította, hogy „az an1atőrök által kien1elt urnákkal
együtt kb. 400-ra tehető ennek a bronzkori urnaten1ető sírjainak
száma." HILLEBRAND 1929 35·
HILLEBRAND 1923- 26; HILLEBRAND 1929 35· 17-19. kép.
Ld. Dornyay jelentését: Kéziratos napló. Nógrádi Történeti
Múzeun1 Adattár. Ltsz: 578.66. A Dornyay által gyűjtött leletek
jelenleg a Kubinyi Ferenc Nlúze umban ta lálhatók. KFN1 Ltsz.:
56.()4.1-3.; 56.55.1- 56.; 77.1. , 56.78.1-56.84.1.
Azaz a Huszár-birtokon. Darnay-Dornyay Béla 1923-1939 között
tanított Salgótarjánban, erre az időszakra tehető régészeti tevékenysége is. Erről a feltárásról nincs közelebbi adatunk.
Nla a leletek a szécsényi n1úzeun1ban vannak: KFM Ltsz.:
51.68-~2. Egy sírhoz tartozásuk kétséges.

15

16

17
18

19

12

HILLEBRAND 1923-26, n1arked „XXX" in fig. 18!
HILLEBRAND 1923-26, 63
H1LLEBR.J\ND 1923-26, 63, n1arked „XX" in fig. 18
Hillebrand described it as „another cen1etery" yet Tibor Kemenczei has already proved chat the two excavation surfaces belonged
to che san1e large cemetery. KEMENCZEI 1967, 253
One of the urn graves contained a bronze pendant ancl forceps,
while in another urn the fragn1ent of a pin, a lunula, a bronze
spangle and a bronze ring were found beside che burnt bones.
HILLEBRAND 1923-26, 61. fig. 19. 1-6
The same nun1ber of graves can be found in ebe later publicacions
as well although Hillebrand added chac „together with the urns
lifted by an1ateurs, the nun1ber of che graves of this Bronze Age
urn cemetery can be estin1ated co about 40". HILLEBRAND 1929
35
HILLEBRAND1923-26; HILLEBRAND 1929 35· figs. 17-19
See Dornyay's repoit: Nlanuscript diary. Nógrád History ivluseun1
Archives: Inv. No. 578.66.The finds that Dornyay collected can be
found in the Kubinyi Ferenc Museun1. KF!vl Inv. no.: 56.54.1-};
56.55.1-56.; 77.1., 56.78.1-56.84.1.
It was Iluszár's land. Béla Darnay-Dornyay worked as a teacher
in Salgótarján between 1923 and 1939, and this was che period
of his archaeologica 1acti vities. "vVe could not find an y 111ore data
on chis excavation.
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1952-ben Miklós István földjéró1 kerültek be ismét
leletek, Bóna Kovács Károly salgótarjáni lakos ajándékaként.21
1954-ben Patay Pál telepre utaló leletekró1 számolt
be, an1elyek a ten1ető környékéró1 kerültek elő. Szerinte a ten1etóböz tartozó telep az „urnatemető feletti két
völgy által közrefog·ott dombon" található.22
A lelóbel y jelentőségét jelzi, hogy n1ár az 1950-es
évek második felében a külföld is felfigyelt a zagyvapálfalvai leletanyag fontosságára .23 Ennek ellenére sokáig
dokun1entálatlanul pusztult a sekély n1élységben fekvő
ten1ető.
1967-ben jelent n1eg Kemenczei Tibor első
publikációja a teinetőről, 25 an1elyet további adatokkal
egészített ki 1984-ben. 26 A I-Iillebrand-féle feltárásból a
Magyar Nemzeti Múzeun1ba került leletek közül 221
sírt közölt le, 27 hozzátéve, hogy az anyag a II. Világháborúban összekeveredett.28 Dokumentáció hiányában29
is ineg lehetett állapítani az inforn1ációvesztést. Az
eló1<erült 221sír82%-ából, 181 sírból csak a beleltározott
leleteket is1nerjük, 18%-ról, 40 sírról semmiféle adat,
vagy lelet nincs.30 A leletanyagról n1ég annyit tudunk,
hogy f-Iillebrand Jenő a feltáráson eló1<erült leletek egy
részét elajándékozta.31
1991-ben Soós Virág gyCíjtött további adatokat a
lelóbel yró1.32

ran1ic shards, were given to the Balassagyarn1at museun1
as gifts fron1 the Salgótarján Coal Mines Con1pany. 20
Son1e n1ore finds 1-vere given to the museun1 fron1
István Miklós's land as gifts fron1 Károly Bóna Kovács
inhabitant of Salgótarján. 21
ln 1954, Pál Patay reported about finds from the
area of the cemetery, \·vhich suggested the existence of
a settle1nent. The settlement, which belonged to the
cemetery according to hin1, could be found „on the hül
above the cernetery enclosed by tivo valleys".22
The signjficance of the site is indicated by the fact,
that the in1portance of the Zagyvapálfalva find n1aterial
vvas already noticed abroad as \.Yell in the second half of
the 1950's.23 f-Iovvever, the cemetery, which lay close to
the surface, decayed for a long tin1e without being docun1ented.24 Tibor Ke1nenczei's first publication of the
cen1etery appeared in 1967, 25 vvhich he co1npleted vvith
nevv data in 1984.26 I-Ie published 221 graves from the
finds uncovered by f-Iillebrand and stored in the Hungarian National i\!1useum27 adding that the n1ate1ial got mixed
during World War II. 28 The loss of inforn1ation could be
detennined even in lack of documentation.29 Only the
finds taken into inventory are known fron1 181 graves
(820/o) of the uncovered 221 gravcs, ancl there are neither
data nor finds from 40 gravcs, 18%.:io We also know of
thc find 111aterial that Jenő Ilillebrand n1ade a present of
certain finds uncovcrcd during thc cxcavation. 31

24

21

22
23

24
25
26
27
28

29
30
31

32

A leletegyüttes egy urnából, egy kis bögrébó1 és egy bronzhuzalból áll, valószín(íleg egyetlen bolygatott urnasír tartozékai. KF!vl
Ltsz.: 52.139.1.; 52.140.1.; 52.141.1.
PATAY P.: Nógrád megye régészeti e1nlékei. ln: Nógrád n1egye
n1(íen1lékei. Szerk: Genthon István, Budapest, 1954. 13-34. 17.
M1LOJCié, V.: Zur Frage der Chronologie der frühen und n1ittleren
Bronzezeit in Ostungarn. Actes de la III e Session. Zürich 1953,
276- 277. Ld. a további irodalmi utalásokra: KEMENCZEI 1967.
Időnként egy-egy lelet bekerült a Szécsényi Kubinyi Ferenc
Múzeun1ba, de ásatás nem folyt a területen.
KEMENCZEI ·1967
KEMENCZE1, T.: Die Spatbronzezeit Nordostungarns. ArchHung
Ser. Nova LI. Akadén1iai Kiadó, Budapest, 1984.
KEMENCZEI 1967, 253-258.
KEMENCZEI1967, 25J Kemeczei Tibor szíves szóbeli közlése szerint
az anyagot Hillebrand Jenő nen1 leltározta be, később, az ötvenes
évek rohan1n1unkájakor leltározták, feltehetően a leletek n1elletti
feliratok alapján.
A tvlagyar Nemzeti !vlúzeun1 Adattárában nincs dokun1entációja.
Vagy elveszett, vagy nen1 adta le az ásató .
A n1úzeumban n1ég vannak objektumokhoz ne1n köthető, azonosíthatatlan leletek.
DORNYAY 1926, 9: A „szebbnél-szebb s igen változatos alakú urnák
közül néhányat az ő szívessége a Salgótarjáni Kb. R.T. és a Salgótarjáni Reálgin1náziun1 gy(íjten1ényének is juttatott". Arról nincs
közvetlen adat, hogy a Nlagyar Nen1zeti Nlúzeun1ba került leletek
közül is ajándékozott-e tárgyakat. Majcher Tamás szíves szóbeli
közlése szerint külföldre is ajándékozott illetve cserélt anyagot
Hillebrand Jenő, de erre vonatkozó dokun1entu1not eddig nem
találtunk.
Csak egy - a korábbi Hillebrand-féle feltárás n1ásolt térképe
van a KFM Adattárában. Soós V.: A Nógrád n1egyei régészeti
topográfia salgótarjáni járásának helységei és a hozzá gylíjtött
adatok. KF!vl, Régészeti Adattár, !tsz: 179.91.
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The finds can be found in the Szécsény n1useun1: KFNl lnv. no.:
51.68-82. They do not seen1 to have con1e from a singlc grave.
The find unit consists of an urn, a sn1all cup and a bronzc wire,
which probably belonged to a single disturbed urn grave. KFM
Inv. no.: 52.139.1.; 52.140.1.; 52.141.1.
PATAY P. : Nógrád megye régészeti emlékei. In: Nógrád n1egye
1n(íen1lékei. Ed: István Genthon, Budapest, 1954. 13-34. 17
M1LOJC!é , V.: Zur Frage der Chronologie der f1iihen und n1ittleren
Bronzezeit in Ostungarn. Actes de la Ili e Session. Zürich 1953,
276-277. On further references see: KEMENCZEJ 1967
A few finds were taken to the Kubinyi Ferenc Museun1 in Szécsény fro1n time to tin1e but no excavations were conducted.
KEMENCZEI 1967
KEMENCZE1, T.: Die Spatbronzezeit Nordostungarns. ArchH ung
Ser. Nova LI. Akadén1iai Kiadó, Budapest, 1984
KEMENCZEI 1967, 253-258
KEMENCZE11967, 25} According to Tibor Ke111enczei's oral communication, Jenő Hillebrand had not taken th e material into
inventory; it was hastily done later in the 50's probably according
to the inscriptions found beside the finds.
There is no docun1entation in the Archives of the Hungarian
National Museum. It either got lost or the archaeologist did not
hand it in to the museun1.
There are finds in the n1useum that cannot be identified with
the features .
DORNYAY 1926, 9: „he was kind enough to give a few of the beautiful urns of di verse shapes to the collections of the Salgótarjáni
Kb. R.T and the Salgótarján Secondary School". We do not have
direct evidence if he gave away any of the finds that had been
transported to th e Hungarian National Museum. According
Tamás !vfajcher's kind oral con1n1unication, J enő Hillebrand
gave away and exchanged n1aterials in abroad as well although
no docun1ent has yet been found about it.
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2003 decen1berében a TESCO építését megelőző
feltárás folyt33 a I-Iaris-köz és Bajcsy-Zsilinszky út közti
területen, an1ely közvetlenül a bolgárkertészet n1ellett,
Hillebrand Jenő és Dornyay Béla ásatásának közelében
helyezkedett el (1. kép 1. 3. lelónelyszám). Sajnálatos
módon ezen a felületen ne1n került elő régészeti anyag,
ugyanis az egykori felszín a mainál eredetileg mélyebben
feküdt, a Tarján-patak ősn1edrében, an1ely folya1ni feltöltésével igen sokáig - még a jelenkorban is - áradásos,
n1ocsaras terület volt. A felület Ny-i, eredetileg magasabban fekvő részén - ha voltak is egykor sírok - a próbaásatáskor már nem kerültek elő. 34 A TESCO építkezéséhez kapcsolódóan a Haris-köz Ny-i oldalán földkábelezés
és villanyvezeték áthelyezése n1iatt szükséges volt a
tervezett vezetékek helyén a területet feltárni. A beépítetlen telek - an1elyet érintett a beruházási n1unka autókereskedés telephelye volt, így a telek Ny-i, vasúttal
párhuzan1os don1blábi részén inár meg lehetett fogni az
egykori régészeti szinteket (1. kép 1. 4. leló'helyszám). 35
Itt egy villanyoszlop állt a feltárás
idején, amely körül,
,
valamint a szomszédos telkek E-i és D-i kerítések Ny-i
végnél több apró cserép jelezte inár a felszínen a bolygatott lelónelyet.36 Az ásatás idején a Nógrád Megyei
Múzeumi Szervezet megbízásából bejártuk a BajcsyZsilinszky út D-i oldalán fekvő, még n1tíködő bolgárkertészet területét is.37 A keleti részen egyáltalán nem találtunk régészeti anyagot, (1. kép 2. A. leló'helyszám), 38
csak a bolgárkertészet E-i épülete39 n1ellett volt pár
cserép a frissen felásott ágyásokban (1. leép 2. B. lelónelyszám). 40 Ezt követően a jelenkori temető inellett Guba
Szilvia, Bácsn1egi Gábor és Majcher Tan1ás gyCíjtött
bronzkori telepanyagot. 41

Virág Soós collectcd l'urthl'r dutu abo ut the site in
1991.32
ln Decen1ber, 200:3, t•xrnvot ions \Nerc conducted
preceding the construction of' thc 'l'l•:SC:()n on the territory between Halis-köz and Héljrsy·Z~ilinszky Road, which
was next to the inarket-garc.lcn, neH r Jenéí 11 illcbrand 1s and
Béla Dornyay's excavations (f.'i/.(. 1. 1.:J). Hegrcttably, no
archaeological material was uncov<..: 1·ec.I on this surface
since the original ground su rfacc was lo,.vcr tha n the actual one in the ancient bed of the 'J'a rjún strcan1 lct, whjch
wasaswan1pywaterlogged territory until rcccntly. lf there
had been graves on the VV, originally highcr tcrritory, they
could not be found during the test cxcavation:M Because
of the laying of underground cables and the rc-laying of
the electric cables on the W side of IIaris-köz in connection
with the construction of the 'rESCO, thc Futu rc track of
the cables had to be unearthed. The cn1pty lot, wh ich vvas
part of the planned investn1ent, used to be occupied by
an auton1obile dealership, so the one-tin1c archacological
layers could be observed in the vvestern part of thc lot at
the foot of the hill extending in parallel to thc railroad
(Fig. 1. 1. 4). 35 A post supporting the electric cablcs stood
here during the excavation. Sn1all shards inc.licated the
site, '"'hich had already been disturbed on thc surface,
around the post and at the W ends of the N and S fences
of the neighbouring lots. 36 During the excavation, \!Ve n1ade
field vvalking on the territory of the still active n1arketgarden on the S side of Bajcsy-Zsilinszky l~oad on the
con1n1ission of the Museu1n Organisation of Nógrád
County. 37 No archaeological finds vvere discovcrcd on the
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A Nógrád Nlegyei Múzeumi Szervezet n1egbízásából a feltárás
vezetője: Vaday Andrea.
A próbaásatás területét és a szükséges kutatóárkok helyét
Majcher Tan1ás - a Nógrád Nlegyei Nlúzeun1i Szervezet régésze
- jelölte ki, függetlenü l attól, hogy a terület túlnyon1ó része az
egykori n1élyebb felü leten, a víz1nederben feküdt. Az ipari tevékenység során az 50-es évektől kezdve szeméttelepnek használták
a n1élyedést, városi szen1éttel, építési hulladékkal és többféle
ipari salakokkal töltötték fel 3-5 n1 vastagon. A próbafeltárás
során több alkalon1n1al sikerült az egykori patak111eder aljának
szakaszait dokun1entálni1 így biztossá vált, hogy erre a területre
nem terjedt ki régészeti lelóbely.
Sajnos csak a beruházás által érintett keskeny sávban dolgozhat·
tunk.
Itt késő középkori, Arpácl-kori, császárkori, kelta és késő bronzkori
leletanyag látott napvilágot. A szomszédos h{1zakat végigjárva
több h elyen jelezték a lakók, hogy a kertek n1(ívelésekor találtak
csontokat és cserepeket.
Ugyanis már ekkor folyan1atban volt a terület megvétele és az
<
építkezések tervezése. A terepbejárást indokolta, hogy a majdani
feltárásra pontosabban lehessen kijelölni a régészeti leló11ely és
régészeti érclek(í terület határát.
A 2007-es próbaásatás "A" felülete.
A 2007-es próbaásatás "B" felülete.
Az észlelési lehetőségek jók voltak a friss szántásban.
A begylíjtött anyag bronzkori, de pontosabban nen1 datálható.
Kérdéses, hogy a ten1etővel kapcsolatba hozható-e.
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There is only a single n1ap in the archives of tbe KF1v1, which is
a copy of the 111ap of Hillebrand 's earlier excavation. Soós V.:
A Nógrád n1egyei régészeti topográfia salgótarjáni járásának
helységei és a hozzá gy(íjtött adatok. KFNl, Archaeological Archives, Inv. no: 179.9·i.
Andrea Vaclay directed the excavation on the con1n1ission of the
Museun1 Organisation of Nógrád County.
Tan1ás ivlajcher archaeologist for the 1vluseu1n Organisation of
Nógrád County n1arkecl the territory of the test excavation ancl
he located the necessary test trenches independent of the fact
that the largest part of the territory lay in the originally lower
area ín the bed of the watercourse. This depression was used as
a dun1ping grouncl during the industrial activity fron1 the 5o's,
and it was filled in with the refuse of the town, building debris
and various types of industrial slag ina thickness of 3-5 n1. A few
sections of the botton1 of the fonner strea1nlet basin could be
docun1entecl du ring the test excavation so it becan1e certain that
the archaeological site dicl not extend to this territory.
Regrettably, we were confinecl to the narrow zone that was
included into the investn1ent.
La te medieval, Árpádian period, Imperial period, Celtic and La te
Bronze Age materials were found . vVe visited the n eighbouring
houses where several inhabitants n1entioned that they had found
bones and shards in their gardens.
The purchase of the territory had already been decidecl by then
and the designs of the constructions were already ordered. vVith
this field walking the borders of the archaeological site ancl the
territory of archaeological relevance could be detenninecl for a
future excavation.

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007

eastern part (Fig. 1. 2. A), 38 there were only a few shards
in the recently turned up beds beside the N building of
the n1arket-garden39 (Fig. 1. 2. B) .4°Finally, Szilvia Guba,
Gábor Bács1negi and Tamás Majcher collected Bronze Age
settlen1ent materials beside the active cemetery. 41
These \·vere the antecedents that preceded the test
excavation on the territory of the future shopping centre in 2007, 42 which was divided into t\-VO parts by the
Szánas streamlet (F-ig. 1. 2: sites A and B). Owing to the
importance of the site and the incomplete docun1entation, we paid special attention to the re-interpretation
of Hillebrand's and Dornyay's publications, although it
proved difficult since the buildings, the various pits and
the cultivation activity of the market-garden disturbed
the archaeological layers that lay close to the actual
ground surface and consequently the i1úorn1ation value
of the disturbed features has din1inished.
The part of the site unearthed this tim e lay on the
slope on the bank of the forn1er streamlet bed. The
output and the course of the strean1let changed in the
geological and the archaeological periods. Climate,
seasons, the changes of the quantity of precipitation
influenced the water output. Intermittently, the strean1let flooded the lower parts of the banks. 43 Surfaces of
pebbles and larger rock blocks were found on the excavation territory. According to local observations, they
can be divided into two groups according to their origin.
The first group contains the smaller and larger surfaces
mixed with pebbles, sn1aller rock blocks and shards,
which appeared at a number of places at the excavation
in 2007. A few of these pebbly areas were at a higher
altitude than the appearance of the urns and the graves,
vvhile other spots vvere on a lower level. There was a
grave, which was dug into such a surface. A 5-15 cm
thick n1ixed greyish black soil lay under the pebbly
surfaces that appeared higher than the urns. Under the
pebbly surfaces appearing under the urns, the yellow
clayey subsoil \<Vas found under a thin, 2-4 cm thick
hun1us layer or a black clayey alluvial meadow soil. It
could evidently be determined at the pebbly layer preserved in amorphous spots in cutting 1 of surface „B"
that it was the alluvial layer deposited by a larger flooding.44 The pebbly surfaces or the pebbles had already

Ilyen előzmények után került sor 2007 őszén a tervezett új bevásárlóközpont területén a próbafeltárásra,42
an1elyet két részre osztott a Szánas-patak (1 . kép 2. A. és
B. leló1ielyszáni). A lelóbely fontossága és hiányos adatolása miatt külön figyeln1et fordítottunk a Hillebrand és
Dornyay féle közlések n1egfigyeléseinek újraértelmezésére, bár megnehezítette, hogy az egykori bolgárkertészet
épületei, különféle beásásai és földn1Cívelése a jelenkori
talajszinthez közel fekvő régészeti szinteket is megsértette, így a bolygatott objektun1ok inforn1ációértéke
értelen1szer(íen alacsonyabb a kívántnál.
A lelóbely most feltárt része lejtőn, közvetlenül az
egykori patakn1eder partján fekszik. A víz a földtörténeti és régészeti korokban egyaránt különböző bőséglí
és lefolyású volt. A vízmennyiséget befolyásolta az éghajlat, az évszak, a csapadékn1ennyiség változása. Idő
szakonként elöntötte az alacsonyabban fekvő partrészeket.43 A feltárási felületen kavicsos és nagyobb termésköves
felületek kerültek elő. Ezek a helyszíni inegfigyelések
szerint - eredetük alapján - két csoportra oszthatók. Az
első csoportba tartoznak a 2007-es ásatáson több helyen
jelentkező, kisebb-nagyobb kavicsos, kisebb terméskövekkel és cserepekkel kevert felületek. E kavicsos rétegek
egy része n1agasabban feküdt az urnák és sírok jelentkezési szintjénél, n1ás részük alattuk, illetve volt olyan
sír, amely ebbe a felületbe inélyült le. Az urnák fölötti
kavicsos felületek alatt 5-15 cm vastag, kevert szürkésfekete talajréteg volt. Az urnák alatt jelentkező kavicsos
felületek alatt kis, 2-4 cm vastag hun1uszréteg vagy
fekete, agyagos öntéstalajt követően jelentkezett a sárga,
agyagos altalaj. A „B" felület I. szelvényében kavicsos,
amorf foltokban n1egn1aradt rétegnél már egyértelmCíen
n1eg lehetett állapítani, hogy egy nagyobb áradás lerakta öntésrétegró1 van szó.44 A korábbi feltárások során is
megfigyelték a kavicsos felületeket, illetve kavicsokat.
Hillebrand Jenő az 1927-es feltárás közlésekor jegyezte
meg, hogy „néha az urnákat kavicsokkal rakták körbe"
illetve „néha az urnákban is volt egy-egy kavics, vagy
félbetört kavics, an1elyeket csak az en1ber tehetett be,
tekintettel arra, hogy az urnák gondosan le voltak tálakkal takarva. A kísérő edénykék száját pedig néha nagy
kavics zárta le."45 Az urnák kaviccsal való körberakása
n1egfelel annak a n1egfigyelésünknek, hogy a sírok egy
részét a korábbi kavicsos öntéstalajba ásták bele. Ez
közvetve utal arra, hogy Hillebrand „kaviccsal körberakott" sírja/sírjai az egykori, időszakosan vízjárta lejtőr é-

38
39
40
42

Bár regisztrált a lelóbely, pontos elhelyezkedésének és kiterjedésének határait kellett meghatároznunk a n1egelőző feltárást

41

előkészítendő.
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A lakosok elmondása szerint n1ég az 1950-es években is az „A"
terület csaknen1 teljes egészén, a „B" területnek pedig a keleti
részén mocsaras nádas húzódott.
A bronzkori - össze ne111 tartozó - edénytöredékek között
ugyanis jelenkori tetőfedő cserép darabja keltezte ezt az áradási
szintet.
H1LLEBR;\ND 1929, 38: A kavicsokat lélekhittel kapcsolatos „kavicskultuszként" interpretálta.
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Surface „A" of test excavation of 2007
Surface „B" of test excavation of 2007
The conditions were idea! for observation on the recently
ploughed surface.
The collected n1aterial can1e fron1 the Bronze Age but no exact
dating is possible. It is not clear ifit can be linked with the cemetery.
The site is listed yet its extent and its exact borders had to be
cletern1inecl to prepare the investment-led excavation.
According to the local people, a swan1py reedy area covered
nearly the entire territory „A" and the eastern part of territory
„B" even in the 195o's.
A fragment of a modern roof tile found among the non-fitting
Bronze Age shards n1arked this alluvial layer.
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been obscrved cluri ng t he f'orn1cr cxcavations. Jenő Hillebrand rc1narkcd ín thc publiration of his excavation
of 1927 that „thc urns \VCrc son1cti1ncs surrounded by
pebbles" or that „son1ctirncs thcrc \Vcrc a few pebbles
or split pebbles cvcn in the urns, 'vhich could only be
placed there by pcoplc sincc thc urns "vcre carefully
covered with bowls. Son1ctin1cs n lnrgc pcbble stopped
the inouths of the sn1all acco n1panying vcsscls.'H 5 The
circun1stance that the urns \.vcrc su rrou nclccl by pebbles
n1atches our observation tha t a fc1,iv gravcs were du g
.into a formerly deposited alluvial n1cadow soil. This
indirectly reveals that Hillcbrand's gravclgraves surrounded vvith pebbles lay on thc forn1crly intern1ittently \.Vaterlogged part of the slopc in thc I ~ zone of his
excavation. A stony, pebbly surfacc appcarcd under the
vessels in feature no. 2007141 (Fig. 3. 1 A-13) lo\ver than
the above-described neighbouring pcbbly allu vial
n1eadovv soil. I-Iaving cleared the grave surrounded by
rock blocks, we continued the cleaning of the stony
surface. It became evident that it continued under the
pit of the grave, so the pebble layer did not belong to
the grave: it was a layer deposited at a flooding previous
to the digging of the grave. The pebbly surfacc also appeared in spots in the E end of test trench IIB on surface
,,B", and the graves were partly dug into it. 46
The other group consists of surfaces oflarger blocks
of rock, under \.Vhich there were no urn graves, other
archaeological features or materials. I-Iere the rocks lay
either ina secondary position in the disturbed soi1 47 , or
they lay on the level of the appearance of the urns in
separate clusters. They were too large and heavy to be
explained by the above-n1entioned Aooding. As they
\.Vere found a1nong the urns in the cen1etery, they \Vere
probably intentionally accun1ulated (e.g. feature no.
2007110) to be placed under or over the urns at the
burial (Fig. 4. 2) .<18
Yet another phenon1enon inust be mentioned from
J enő Ifillebrand's publications: „polished stone plaques„
were found in the region ofthe ,,bell y ofthe urn„ in one
of the graves.49 Later he described thcn1 as „spirit
stones»,so rejecting the possibility that the stone plaques
belonged to a gan1e. 51 'The stone plaq ues have no ar-

szcn fckücltck, feltárásának K-i zónájában. A 2007141
ohjcktun1ban (3 . kép 1. A-B,) az edények alatt köves,
kavicsos felület jelentkezett, mélyebben a szomszédos
- fentebb leírt jelenkori - kavicsos öntésfelületnél.
1\ tern1éskövekkel körberakott sír felszedése után tovább
bontottuk a kavicsos felületet. Egyérteln1Cívé vált, hogy
ez a sír beásásán túl is folytatódik, tehát nen1 a sírhoz
tartozott a kavicsréteg, hanen1 egy - a sír n1egásásánál
korábbi - áradás által lerakott rétegró1 van szó. A „B„
fel ület IIB kutatóárok K-i végén szintén jelentkezett
foltokban kavicsos felület, amelybe részben beleástak
sírokat."6
A inásik csoportba sorhatók azok a nagyobb ter1nésköves felületek, amelyek alatt ne1n volt sen1 urnasír,
sen1 egyéb régészeti jelenség vagy anyag. Ezeken a feli.ileteken a kövek vagy bolygatott talajban<1i feküdtek
n1ásodlagos helyzetben, vagy az urnák jelentkezési
szintjén, de elkülönülten, haln1okban. Lényegesen nagyobbak és súlyosabbak voltak annál, hogy a fentebb
említett áradással lehetne n1agyarázni létüket. Nlivel az
urnák között, a temetóben helyezkednek el, feltételezhetően szá ndékosan halmozták fel őket (Pl. 2007110
objcktun1), hogy a ten1etésekkor az urnák alá, illetve
fölé rakják ó1<et (4. kép 3.). 48
Hillebrand Jenő közléseibó1 még egy jelenséget kell
megen1líteni. Az egyik sírból, az „urna öble körül" ,,csiszolt kó1apocskák" kerültek elő. 49 Ezeket késóbb „lélekköveknek„ tartotta,50 kizárva a kó1apocskák játék funkcióját.51 A régészeti párhuzan1 nélküli kó1apocskákná1
feltCínő, hogy szabályosak, de különböző méret(íek.
Kivétel nélkül mind kicsi. A 2007114 sírból is került elő
hasonló, az urnán kívül. Valójában ne1n régészeti lelet,
hanem vasas talajkiválás (2. leép 3.). 52
Te?netőszerkezet

1-Iillebrand feltárásai során n1egállapította, hogy a sírok
sCírCín sorakoztak egymás mellett. 53 A 2007-es próbafeltáráso n csak egy rá bontásokkal kiszélesített árok (Bi ll A
árok és BlllC rábontása), és hozzá 90° -ban csatlakozó
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Csak feltételezés, hogy ez a kavicsréteg megfelel a 41. objektum
alatt doku1nentált rétegnek, de mivel a kavicsréteg csak az egykori
talaj mélyedésekben rakódott le, folyamatosan nen1 lehetett dokumentálni, ráadásul a mai - és egykori - felszín lejt K-i irányban,
így a kavicsos öntéstalaj sen1 azonos tengerszint feletti n1agasságokban jelentkezik. A n1egelőző feltáráskor rernélhetó1eg ezt is
n1eg lehet figyelni a nagyobb, összefüggő felület feltárásakor.
Például a 27. sz. császárkori ház betöltésében.
Egy esetben sen1 volt a kó11almokban többféle kőanyag, vagy
puha 1nészkövek, vagy vulkanikus eredet(í kövek voltak.
IltLLEBRAND 1923-26, 65, 26. kép.; DoRNYAY 1926, 9. „
HILLEBRAND 1929,
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38.

47
erről

ausztráliai néprajzi párhuzan1n1al:

48

Sümegi Pál n1eghatározása szerint a patakok partján képződő
vaskiválás, „bo rsókő"'. ivlegha tározásáért itt is köszönetet 1nondunk. Kfivl ltsz. 2008.1.9.
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Hillebrand fejtegetései
HILLEBRJ\ND
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Hn.LEBRAND

1923-26, 65, 68.

·1923-26, 6).

HIL LEBRAND

1929, 38: He interpreted the pebbles as a „pebble

cult" linked with belief in spirits.
\.Ye can only suppose that this pebbly layer was the sa1ne as the
layer documented under feature no. 41. As the pebble layer seuled
only ín the conten1porary depressions of the surface, it did not
forn1 a continuous su1face. The actual and the forn1er surfaces
sloped ín an easterly direction so the pebbly alluvial soil appeared
ín various altitudes. vVe hope to be able to observe this layer on
larger coherent surfaces during the investn1ent-led excavation .
E.g. in the fill ing of the Itnperial period house no. 27
The rock types were never mixed in the heaps: they were con1posed either of soft lin1estone or volcanic rocks.
HILLEBRAND 1923-26, 65, fig. 26; DOR NY t\ Y 1926, 9
HILLEBRAND

1929, 38

Hillebrand cited Australian ethnographic analogues: HILLEBRAND

1923-26,65,68
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kutatóárok (B/ I/B) alapján alkothatunk képet. 54 Nlindenütt jelentkezett a jelenkori talajn1Cívelés által n1egbolygatott ,réteg. A felületen ráadásul ró111ai császárkori
kelta, Arpád-kori, és jelenkori beásások tovább roncsolták a késő bronzkori szintet. f\z eln1ondottakból következik, hogy a sí rok beásási szintjét - kevés ki vétellel már ne1n lehetett észlelni, an1i a ternctő b el ső, relatív
kronológiájának megállapítását is megnehezíti. 55 E megjegyzések mellett állapíthatjuk csa k ineg, 56 hogy a
B/ I/ A és B/ I/C felületen a sírok ritkábban, egymástól
nagyobb távolságban helyezkednek el. Egy részük elkülönülten fekszik, többnél azonban n1egfigyelhető, hogy
több edény „urnafészekben" talál ható (4. leép 4.). 57
A patakn1eder felé, K-i irányba lejtő, B/ I/ B kutatóárokban viszont n1ás jelenség figyelhető n1eg. Itt egy1náshoz
közel feküdtek a sírok, szuperpozíció csak az árok Ny-i
részén, a B/ 1/ A folytatásában volt dokumentálható.
A B/ I/ B árok K-i negyedében - az egykori vízpart közelében - a lejtő aljában fekvő részen a sírok egyre távolabb
feküdtek egyn1ástól. 1la a ten1etőrész használatának
idején túlnyomóan száraz időjárási viszonyok uralkodtak, akkor itt is slínín fekhetrek a sírok cgyn1ás mellett,
an1elyek közül a sekélyebbre ásott sírokat a késóbbi
áradások megsen1misítették. 53 Ha viszont nedvesebb
időszakban használták, akkor az időszakosa n vízjárta
területeken 1nár nen1 ten1etkeztek. Ebben az esetben a
lejtő alján, elszórtan fekvő sírok feltehetően egy száraz
időszak ten1etkezései. 59

chaeological analogues. Ali of the1n are small although
of different sizes, and the y are strikingly rcgular.
A si1nilar one \vas found in grave no. 2007/ 14 outside
the urn. Actually, they are not archaeological finds but
fcrrous concrctions (f'ig. 2. 3). 52

Cemetery structitre
Ilillebrand observcd during his cxcavations that the
graves \vere densely distribu tcd. 53 At the test cxcavation
in 2007, "·e could only get a glimpse of it in a trcnch
\videned \\·ich extensions (trench B/ I/ A and its extension
B/ I/ C) and in the test trench (B/ I/ B) chat ran to itat a
right angle. 54 The laycr distu rbed by n1odern cultivacion
appeared ever)"vhcre. The late Bronze Age laycr \Vas
also
broken on the surface by l~oman Imperial period,
,
J\rpádian period and n1odern pits. 'rhis means that the
levei from which thc graves had been dug could not be
found, apart fro1n a few exceptions, and this 111akes the
dctennination of thc inner, relative chronology of the
ccn1etery fairly difficult. 55 These ren1arks \vere necessary
to say56 that the graves ,,·ere more loosely distributed
and they lay at larger distances from each ochcr on
surfaces B/ I/ A and B/ I/ C. J\ fe,v graves " ·ere isolated,
\Vhile n1any of then1 contained scveral vessels in „urn
nests" (Fig. 4. 4). 57 A different phenomenon could be
observed in test trcnch B/ I/ B, \Vhich sloped cast\vards
tovvard the strean1let. Here, the graves lay close to each
other and superposition could be observed only in the
W part of the trench in the continuation of trench 13/ 1/ A.
The distance bet\veen the graves graduall y incrcascd in
thc E part of trench B/ I/ B close to the for1ner bank at
thc foot of the slope. If thc clin1ate \vas n1ostly dry at
chc tin1e '"hen this part of the cen1ctery \vas uscd, the
graves could be densely distributed here as \Vell but the
latcr floods destroycd the shallo\\·cr gravcs. 5<1 Ifit \vas
used ina \\·etter pcriod, che inte rn1itcentl y \vaccrlogged
arcas \vere not uscd for burials. ln this case, thescattered

Sírok mélysége
Hillebrand J e nő ásatásai során több megjegyzést tett a
sírok n1élységéró1. Az urnaten1ető bolgárkertész ház
melletti részén feltá rt, kb. 75 1112-nyi részén „15-75 cm
mélyen voltak az urnák.''<>1> Késóbb azt írta, hogy általában 20-30 crn-nyi niélységben kerültek clö.<• 1 i\Iegfigyelte, hogy a gazdag sírok ,·alan1ivel n1élycbben feküdtek,
sőt egy esetben, a 165. sz. sírnál csak l ni n1élységben

54
::>::>

56
57

/

58

59
60
61

A felület közvetlenül egy régi ház ron1os pincéjének falazása
mellett húzódott.
Cgyanczzel a problén1á\'al szen1besülünk a nagyberuházások
megelőző feltárásainak gépi humuszolása után, an1ikor egy
sose1n\'olt, n1esrcrségesen kialakított felszínen cgyn1ás n1ellett
jelentkeznek a gépi nyesésben a különböző korszakú és fázisú
objekcun1ok.
~!ind a csás11lrkori ház, mind az Árpád-kori objektu1n sen1rnisített
rneg sírokat.
A részletes jelcnségelen1zéskor n1egállapíthat6, hogy az „urnafészkek" egy részénél több - különböző idóben n1cgásott - sírról
van szó, an1ely arra utal, hogy a ten1ető e részén hosszabb idő·
szak elteltével újra te1neckeztek, amikor n1ár nc1n látszottak a
korábban n1egásott sírok.
A "B" felülettől délre eső "A" felületen ugyanis a patakmeder
fekete, iszapos, agyagos rétegében néhol került elő az áradástól
lemosott, bronzkori cserép is n1ásodlagos helyzetben.
Azt is szán1ításba kell venni, hogy esetleg itt n1ár a temető széléró1
lévén szó, ritkulnak a sírok.

52

J\ccording to Pál Si.in1egi's detennination, they arc fcrrou s concretions, pisolites, which de,·elop on the banks of su·ean1lecs. 1
an1 grateful for his detern1ination. KF~l inv. no. 2008.1.9

53
54

HtLLEBRASD

;>::>

56
57

58

HtLLEBRA~D

1923-26, 63.
HtLLEBRA~D 1929, 35·
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1923-26, 63

The surface was next co the wall of the ruinous cellar of an old
house.
The same problen1 is faced when the surface is n1echa11ically
scraped at excavations preceding large investments. The features of various ages and phascs appear side by side on the
rnechanically scraped surface, on a never-existed, arcificially
created levei.
Both the Irnperial pcriod house and the Árpádian period pit
clestroyed gravcs.
The decailed analysis of che phenon1cna has revealed ehat ccrcain
"urn nests" werc accually more than one grave dugat various
tin1es, which suggest chat this part of the cemetery was opened
for new burials after a longer period of tin1e when the traccs of
the earlier dug gravcs had already disappeared.
Sometimes Bronze Age shards were found in a seconda ry posicion in the black, muddy, clayey deposit of che screan1let bed on
surface .,A'' extending south of surface ,,B''.
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bukkant az első urnára.62 A próbafeltárás során hasonlóképpen sekély n1élységben jelentkezett a temetkezések
többsége, gyakorta megsértve az egykori talajn1{íveléstó1
(4. kép 2.). Egy n1élyebb objektum a kivétel (2007 /28
objektum) , ahol - bár a fedőkő és a föld súlya alatt letört
az urna nyaka - a sír ép volt (5. kép 1.). 1\ sírok beásása
nen1 minden esetben látszott. 63

gravcs at thc foot ol' t ht• Hlopt· wcre the burials of a
dryer period. 59

D epth of the graves
Jenő

I-Iillebrand rncntiotH·d 1ht· dt·pth of the graves several tin1es during his cxrnv.11ions. 'l'he urns '"'erein a
depth of 15-75 cn1„ 011 thc 75 1n ' lnrgc tcrritory of the
urn ce1netery uncovcrcd bt·sidt· th<: housc of the inarketgardeners.<'° Later hc wrote t hat t hc y had gcnerall y been
found ina depth of 20- 30 r 111 .1" l le ohscrvcd that the rich
graves lay son1ewhat dccpcr, and ina singlc case, in grave
no. 165, he found the first urn in thc dcpth of 1 m. 62 The
majority of the burials appcarcd in n si1nilarly sn1all depth
during the test excavation, élnd thcy \vcrc often disturbed
by cultivation (F-ig-. 4. 2). J\ si nglc dccpcr fcature (feature
no. 2007/28) vvas preservcd in an intact condi tion apart
fro1n the neck of the urn, which had hrokcn under the
weight of the covering stonc and thc can h (Fig. 5. 1). The
grave shaft could not ahvays be observec.t.<"
11

Sír
formák
,

Altalánosnak tekinthető a kerek, vagy ovális sírforn1a.
Egy téglalap alakú, nagyobb sír került e lő (2007 /1 05
objektun1), amelynek a n1érete elérte a csontvázas sírokét. I-Iat edényben volt emberi n1aradvány, 64 an1elyek
n1ennyisége utal arra, hogy egy időpontban több halottat tettek a sírba (6. leép 1-2.). A 2007 /41 kisebb sírt
téglalap alakban kőlapokkal vették körbe (3. leép 1 A-B).
Hillebrand beszán1olója szerint 1926-ban a bolgárkertész
ház melletti részen feltárt sírokat is lapos homokkövekkel rakták körül. 65 A Dornyay 1936-os feltárása során
előkerült 15. sz. - szintén négyszögletes - objektumot
bazalt és homokkövek keretezték, majd az így kialakított
sírládát kövekkel fedték le, háztetőszerűen (2. kép 2.).

Shapes ofthe graves

2007-ben a sírok oldalfalain tapasztást nen1 lehetett megfigyelni, de a sírgöd rök egy részében a sír fenekét agyaggal
tapasztották ki. 66 Ez egyaránt előfordult sekélyebben
fekvő és mélyebbre ásott sírokban. Néhány esetben n1eg
lehetett figyelni, hogy a tapasztás n1ásodlagosan, foltosan,
vagy teljesen kiégett, feltehetően a ráhelyezett urna még
izzó tartalmától (4. leép 4.). A sírok más részénél kó1apokat
tettek a sírgödör aljára (5. kép 2.). Vulkanikus eredetCí
köveket, mészkövet, hon1okkődarabokat egyaránt használtak a sírok alján. /\ 2007/78 objektumban egy nagyobb
edény fenéktöredékére állították az urnát.

The n1ost con1mon shape '"'as round or oval. Only a
single larger oblong-shaped grave vvas found (fcnture no.
2007/105), vvhich was as large as an inhun1ation grave.
Six vessels contained human remains. 6'1 'l'hcir quantity
suggests that several <lead were put into the grave at a
time (F-ig. 6. 1- 2). The smaller grave no. 2007/41 was
surrounded "vith stone slabs in an oblong shapc (Fig. 3.
1. A-B) . According to I-Hllebrand 1s report, thc graves
uncovered next to the house of the n1arkct-gardeners in
1936 were also surrounded with flat sandstonc hlocks. 65
The also oblong-shaped fcature no. 15 un covcred by
Dornyay in 1936 was also surrounded with hasalt and
sandstone blocks, and the grave casket was covercd "vith
stones placed ina roof shape (Fig. 2. 2).

Sírok lefedése

The walls and the bottoms of the graves

A próbaásatáson - a korábbi feltárásokhoz hasonlóan
- a sírok egy részénél eló1<erült a sírokat lefedő tern1éskő.
A jelenkori bolygatás miatt kérdéses, hogy a fedőkő
hi,
ánya valós-e, vagy csak a bolygatás iniatt hiányzik. Eppen
ezért nem dönthető el egyértelmCíen, hogy általánosnak
tekinthető-e az eljárás, vagy megkülönböztető jellege
volt-e, esetleg kronológiai n1agyarázata van. Több esetben a sír fedőköve az altalaj szintjén, vagy az abba lemé-

No plastering could be observed on the walls of the
graves in 2007, but the botto1ns of the pits wcre plastered vvith clay ina fe'"' graves. 66 This \.Yas observed in
shallower and deeper gravcs alike. ln a few cases, the
plastering was secondarily burnt either con1pletely or

Sírok oldalának és aljának kiképzése

62

1929, 35. Hillebrand

Jenő

nern különböztetett n1eg
rétegeket, így n1élységadatai a feltárás idejének felszínétől ér-

HILLEBRAND
tendők.

63

64
65
66

.Nl egfigyelhető,

hogy több, egy1náshoz közel fekvő sír fölött a
lazább talaj elszíneződése a nyesési felszínen egy sírra utalt,
és csak a bontás során látszott, hogy több sírról van szó (7. kép

59

It should also be taken into account that this could be the edge
of the cen1etery with fewcr graves.

60
61
62

HILLEBRAND

63

1-2.).
105, 108, 115, 124, 128. és 129. sz. edényekben.
HILLEBRAND ·1923-26, 63.

64
65
66

A sírok egy részében az urna alatti tapasztáson nen1 volt égésnyom, azaz nem csak a rnásodlagos égés n1iatt maradt n1eg a sír
aljának 1-2 cn1 vastag tapasztása.

18

1923-26, 63
HILLEBRAND 1929, 35
HtLLEBRJ\ND 1929, 35. Jenő 1Iillebrand dicl not differentiate layers,
his depth dara were n1easured from the actual ground surface.
The discolouration of the looser soil over a nt11nber of closely
lying graves suggested a single grave on the scrapecl surface and
it was found out only during cleaning that it indicated more than
one grave (Fig. 7. 1-2)
Vessels nos. 105, 108, 115, 124, 128 and 129
lIILLEBRJ\ND

1923-26, 63

The plastering under the urns was not burnt ín a few gravcs,
so it was not the secondary burning that preserved the 1-2 mn1
thick plastering on the botton1s of the graves.
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lyülő gödörben volt,

an1i arra enged következtetni, hogy
a fedőköveket n1ég földréteggel takarták le (5. kép 3.).
A sírok egy részénél a fedőkő alatti urnát n1ég tállal is
leborították, an1i arra utal, hogy a kövek nen1 csupán az
urna lefedésére szolgáltak (4. leép 1.). 67 A kőanyag ne1n
egységes, egyaránt előford ul a vaskiválf1sos, nagyszen1csés homokkő, puha mészkő és a keményebb, vulkanikus
eredet(í kő, utalva a különböző gyCíjtési területekre.68

in spots probably from the still glowing content of the
urn placed on it (Fig. 4. 4). In other graves, stone slabs
were placed on the botton1s (Fig'. 5. 2). Volcanic rocks,
lin1estone and sandstone blocks \•vere used for the purpose. In grave no. 2007 /78, the urn was placed on the
bottom fragn1ent of a larger vessel.

The covering· of the graves
At a fevv graves, the rock that covered the graves was found
duiing the test excavations as vvell similarly to forn1er
excavations. It is unce1tain if the lack of the covering stone
was the real situation or it '.vas only due to inodern disturbances. So it cannot be decided if this solution was
custon1ary or a special n1arker or it has a chronological
significance. Ina fevv cases the lid of the grave was on the
level of the subsoil or ina pit dug into it, '.vhich suggests
that the covering stones '.vere covered vvith a layer of earth
(Fig. 5 3). Ina few graves, the urn under the lid was covered vvith a bowl, \.Vhich suggests that the stone slabs had
other functions as vvell beside the covering of the urn (Fig.
4. 1). 6i The stone n1aterial is not uniforn1: there are coarsegrained sandstones vvith iron precipitations, soft limestone
and harder volcanic rocks, which 'vere transported here
fro1n various provenances.68

Kerámia
A próbafeltárás igen gazdag leletanyagában urnák, tálak
mellett bögrék, fazekak és korsók kerültek elő. A kis
forn1avariációjú tálakka1 69 (10. kép 1., 3.) néhány eset
kivételével általában szájjal lefelé takarták le az urnákat
(4. leép 1-2.; 5. leép 1.).70 Az urnák - a tálakl<al ellentétben
- igen változatos forn1ájúak, díszítésCíek és nagyságúak
a feltárt temetőrészben (9. kép 1-6.; 10. kép 5.) .71 wlellettük gyakori volt a kísérőedény (3. kép 2.; 4. kép 1.; 5.
kép 3.; 6. kép 1-2.; 7. kép 3.). 72 Hillebrand szerint a kísérőedények73 vagy „üresek„, vagy néha voltak bennük
gyern1ekcsontok.n A sCírűn fekvő sírok egy részénél nen1
tudta a kísérőedények hovatartozását n1egállapítani.;5
Ez néhány esetben a 2007-es feltáráson is gondot okozott. Példa erre a 2007/ 39, és 40. objektum, ahol a két
urna alatt és között fekvő edényeknél nem n1inden
esetben lehetett az egyik vagy n1ásik urnához kötni a
kísérőedényeket (4. leép 1-2.) .76 A fazekak egy kivétellel
kísérőedények voltak, szintén nen1 n1utatnak túl nagy
forn1avariációt. A korsók és bögrék általában csak inéretükben különböztek (10. leép 2., 4.). Egy kis bögre
urnát utánzó for1nája és díszítése en1lítendő még meg
(7. kép 3/ G) . A kísérőedények egy részét a ten1etéskor
tették a sírokba, n1ás részüknél a n1ásodlagos égés arra
utal, hogy a n1áglyára, a halott n1ellé helyezték őket. n

Ceramics
In the very rich find n1aterial of the test excavation,
bovvls, cu ps, pots and jugs '.vere found beside the urns.
rfhe morphologically fairly unifor1n bowls69 (Fig" 10. 1,
3) generally covered the urns with the inouths turned
down (Fig. 4. 1-2; fig. 5. 1). iO The urns, in contrast, had
diverse shapes, ornan1ents and sizes in the unco vered
ce1netery fragn1ent (Fig. 9. 1-6;.fig. 10. 5).il Accon1panying vessels vvere often found beside them (Fig. 3. 2; fig.
4. 1; fig. 5. 3; fig. 6. 1-2; fig. 7. 3).72 According to Hillebrand, the accon1panying vessels73 '.vere either „en1pty„
or sometin1es contained infant bones. 74 Ina few densely distributed graves, he could not decide to vvhich grave
the accon1panying vessels belonged. 75 The san1e proved
problen1atic ina fevv cases in 2007 as vvell. Features nos.
2007/ 39 and 40 can be cited as exan1ples where the

Egyéb tárgyak
Az edényekben bronz és arany hajkarikák vagy fülbevalók78 (8. Jeép 3.) és egyéb bronztárgyak voltak. Félhold

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

A sírok köves lefedését - a néprajzi párhuzarnok szerint - a
halottól való félelen1 indokolta.
A 2007-es feltáráson az egyes objektun1okban egységes volt a
kőanyag. A fentebb en1lített Dornyay-féle 1936/15 objektun1ban
azonban a vulkanikus erederií bazaltot és homokkövet egyaránt
felhasználtak.
Általában díszítetlen, kihajló peren1líek, alacsony talpkorongosak,
csak pár tál volt magasabb talpgyűr(ís, díszített példány.
Hasonló n1egfigyelést tett Hillebrand Jenő is. HILLEBRAND 1923-26,
63, 20. kép 1., 3., 5., 6„ 7., 8.
HILLEBRAND 1929, 38: „a 221 han1vveder közt alig akad két egészen
egyforn1a''.
Ld. pl. a Dornyay-féle ·i. sírt is: (2. liép 1.).
HILLEBRAND ·1923- 26, 63, 20. kép 2., 4·
HILLEBRAND 1929, 35·
HILLEBRAND 1929, 35·
Jól látszik a két bontási fázisról készült rajzon is: 7. kép 2.
Ilyen égésnyom figyelhető nleg pl. a 10. kép 4. bögréjén, és a 6.
kép 1. fényképén a 121. számn1al jelölt objekcun1részben is.
KF:Vl. !tsz: 2008.1.119.
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7'1
72
73
74
75
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The covering of che graves with lids was due to fear of the <lead
according to echnographic analogues.
The stone n1aterial was uniforn1 in rhe individual features at
the excavacion in 2007. In the above n1entioned feature no.
1936/15 unearthed by Dornya y, however, both volcanic rocks
and sandstone were usecl.
They were usually undecorated itcn1s with everted rin1s and low
foot-rings. Only a few ite1ns were decoratecl and had a higher
foot-ring.
Jenő Hillebrand observed the san1e. HILLEBRAND 1923-26, 63, figs,
20. ·1 , 3, 5, 6, 7, 8
HILLEBRAND 1929, 38: „we could barely fincl two identical ite1ns
among the 22·1 urns"
See e.g. Dornyay's grave no. 1 (Fig. 2. 1)
HILLEBRAND 1923-26, 63, fig. 20. 2, 4
H!LLEBRA.'iD 1929 35
HILLEBRAND 1929 35

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007

alakú csüngők (8. llép 1-2.), különböző típusú tlík (5.
l1ép 5.; 8. !lép 7.), karperecek, spirálok n1ellett üveg- és
agyaggyöngyök is kerültek elő (8. leép 5.; 11. kép). 79
I-Iillcbrand n1egállapította, hogy a halottakat tárgyaikkal
együtt helyezték a ináglyára, n1ajd utána tették az urnába a han1vakat és végül a bronzékszereket,80 an1elyeken kivétel nélkül látszott a n1áglyat(íz nyon1a. 81 A próbafeltáráson előkerült leletek egy rés zén hasonló
égésnyon1 figyell1ető n1eg, de voltak olyan sírok is, ahol
ép tárgyakat tettek a ha1nvak fölé ill. közé az urnákba
(5. kép 4.). Feltehetően a megégett tárgyak a halotton
ill. ruházatán voltak. A 2007/ 28 sír leleteinek nagyobb
része n1egégett,82 köztük a gyöngyök is, egyikük ráégve
ráfolyt a 1nandibula töredékére (8. leép 5., 11. leép ' 3), míg
az égésnyon1ot nem n1utató t(íket 1nellékletként tették
a sírokba84 (5. kép 4-5„ 8. kép 7. 85).

Antropológ'ia
Hillebrand Jenő feltárásainak csont1naradványairól kevés inforn1áció áll rendelkezésünkre. Az en1beri n1aradványokkal kapcsolatban csak azt tudjuk, hogy az 1926ba n, a bolgárkertész ház inelletti részen eló'került
sírokban az urnák aljában volrak az en1bern1aradványok,
felettük helyezkedtek el a bronztárgyak.86 A kísérőedé
nyek egy részében - ahogy fentebb 111ár említettük gyern1ekcsontok voltak.87 Ezekró1 nen1 írta, hogy égésnyomok voltak-e rajtuk. Nla n1ár nen1 lehet n1egállapítani,
hogy valóban kisgyerekek inaradványai voltak-e, vagy
a nláglyáról összeszedett épebben n1aradt kisebb csonttöredékek, an1elyeket I-Iillebrand Jenő gyerekcsontként
interpretált. Az is felvethető, hogy állatcsontn1aradványok voltak, a halott utolsó útjára adott ételn1elléklet
inarad\·ányai. Az azonban bizonyos, hogy Hillebrand
igyekezett a felnőtt és gyerektemetkezéseket szétválasztani, n1ivel az 19211165 sírról azt írta, hogy „kizárólag
11
felnőtt egyén csontjait tartalmazó urna. 88 A halottégetés szerencsénkre nen1 volt túl hatékony. A próbafeltáráson előkerült han1vak között igen sok volt a nagyobb
kalcinált csont, an1i az antropológiai n1eghatározásokhoz
segitséget nyújthat. 89

accompanying vessels lying undcr and bet\veen the t \VO
urns could not ahvays be linked \Vith this or that urn
(Fig. 4. 1- 2). i 6 t\11 pots exccpt for one ite1n 'vere accon1panying vessels and thcy arc n1orphologically also
fairly uniforn1. 'Ihe jugs and thc cups cliffer only in size
(Fig·. 10. 2, 4). The urn-irnitati ng shapc ancl ornan1ent
of a sn1all cup can be n1entioncd (J<'ig'. 7. 3/G). Some of
the accompanying vessels wcrc placcd in the grave during the burial, '<Vhile at other itc1ns, thc sccondary burning suggests that they " rere placcd on the pyre beside
the dead.i7

Other objects
Bronze and gold lock-1ings or earringsis (Fig. 8. 3) and
other bronze objects were found in the vessels. Beside
crescent-shaped pendants (Fig. 8. 1-2), pins of various
types (Fig-. 5. 5;fig-. 8. 7), bracelets and spirals, glass and
clay beads '<Vere recovered (Fig;. 8. 5;fig. 11). i? I-Iillebrand
stated that the <lead were placed on the pyre \•vith their
objects, then the ashes \vere put into the urns and finally, the bronze je,vellery \Vas added,80 \vhich all bore
the traces of the heat of the pyre.8 1 Similar traces of
burning could be seen on a part of the finds uncovered
during the test excavation, but there \vere only a fevv
graves \Vhere intact objects \vere placed over the ashes
or into the urn vvith the ashes (Fig. 5. 4). The burnt
objects were probably on the dead or on his/ her dress.
The n1ajority of tbe finds of grave no. 2007128 \.vere
burnt,82 even the beads, one of vvhich sn1elted ancl ran
on the n1andible fragn1ent (Fig. 8. S;fig. 11 ·~ 3). The pins,
\vhich did not shovv traces of burning, \vere placed in
the grave as grave-goods84 (Fig. 5. 4-5; Fig. 8. 7'5) .

Anthropology
\Ve have litde information about the bone re1nains from
Jenő Hillebrand s excavation. \ Ve only kno'v that the
human remains 'vere on the botton1s of the urns in the
graves uncovered on the territory beside the n1a rketgardeners' house in 1926. The bronze objects '<vere above
1
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Glattfelder Lúciának a kerámiák, Somlósi Évának a bronzleletek
restaurálási munkájáért itt is köszönetet n1ondunk. A lelecanyag
a szécsényi Kubinyi Ferenc ~Iúzeumba keriil, a 2008.1. \·ezető
lehári szán1on U};Jvántartva.
1hLLEBRA:-101923-26, 63.
H1LLEBRA.'ID 1923-26, 63.
Üveg· és csontgyöngyök, bronzleletek közül a spirálgyiír(í (KF/\I
!ts z: 2008.1.32. 8. kép 4.) , füles gomb (KF1\i1 lcsz: 2008.1.31, 8. ké p
8.) , két harang alakú csüngő (KF1\i1 ltsz: 2008.-i.35:1-2. 8. kép 6.)
KFNl lesz: 2008:i.28-29.
Kfwl ltsz: 2008:1.34.
Kfwl ltsz: 2008.1:103.
H!l.LEBRAND 1923-26, 63.
HILLEBRAND 1929, 35·
HILLEBRAND 1929, 38.
Az antropológiai anyagot Köhler Kitty (~1TA Régészeti Intézet)
dolgozza fel. A publikáció a közeljövóben fejeződik be.
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It can clearly be seen in the drawing prepared about the two
cleaning phases: fig. 7. 2.
Such rraces of burning can be obsen·ed on che cup in fig. 10. 4
and in che feature pan n1arked no. 121 in the phoro in fig. 6 . 1.
KF~I. Inv.no.: 2008.1.119
I am thankful to Lúcia Glattfelder for the conservation of che
ceran1ics and to Éva Son1lósi for the conservation of the bronze
fi nds. The find n1acerial will be scored in the Kubinyi Ferenc
1vluseu111 under the registry umber 2008.1.
HILLEBRAND ·1923-26, 63
HILLEBRAND ·1923-26, 63
Glass and bone beads, and fron1 the bronze finds a spiral ring
(KF1v1 inv. no.: 2008:i.32. fig. 8. 4), a looped button (KFNl inv.
no.: 2008.1.31. fig. 8. 8) and two bell-shaped pendants (KfNI inv.
no.: 2008.1.35. 12, fig. 8. 6)
KFN1 inv. no.: 2008.1.28- 29
KF.\11 inv. no.: 2008.1.34
KF~l inv. no.: 2008.1.103
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Archaeozoológia90

them.86 Asit has already been n1entioncd, a fe,v accompanying vessels contained infant bones.87 1-Ie did not
n1ention if they were burnt. lt cannot already be detern1ined if they were really the ren1ains of s1nall infants
or they i,vere only s1naller bone fragmcnts gathered fron1
the pyre, "vhich I-Iillebrand interprctcd as infant bones.
It is another possib ili ty that thcy wcrc anin1al bone
remains, th e ren1ains of the food that was given to the
<lead to the last jou rney. lt is certa in, neverth eless, th at
1-Iillebrand did h is b est to sepa rate the burials of adu lts
and infants since he i,vrote of grave no. 1937/ 165 that
the urn „only contained the bon cs of an adult".88 Luckily, the cren1ation was not really cffcctive. There were
n1any larger calcined bones an1ong the ashes uncovered
during the test excavation, 'vhich can help the anthropological determination.89

Archaeozoológiai anyagról Hillebrand ne1n tett en1lítést.
A 2007-es feltáráson előkerült állatcsontok egy része a
késóobi bolygatások során került a felületre, de néhány
esetben a lefedett urnákban, ,az e1nbercsontok és harnvak között is volt állatcsont.9 1 Altalános feltételezés, hogy
ételn1ellékletként kerülhettek a sírokba.

Mág·lya
IIillebrand csak egy-két esetben talált faszenet az égetett
csontok között, an1ibó1 arra következtetett, hogy a holtakat „nen1 a puszta n1áglyán, hanen1 vala1ni roston
égették el". 92 2007-ben is csak igen kevés esetben volt
faszén1naradvány a hamvak között. Valóban kérdéses,
hogyan lehetett úgy összegy(íjteni a maradványokat,
hogy ne keveredjen faszén közéjük. 93 1-Ialottégető helyet,
máglyára utaló nyoinot azonban nen1 találtunk. 9'1 Az
urnák egy része alatt átégett tapasztás azonban arra
n1utat, hogy a halottégető hely nen1 lehetett n1csszc a
síroktól, a hamvak és n1aradványok n1ég izzottak az
edényekben a sírba helyezésnél. Több sírban viszont
nen1 volt nyoma másodlagos égésnek.95 A tnásodlagos
égésnyomok alapján bizonyosnak látszik, hogy a máglya
nem volt n1essze a síroktól, azaz a ten1etó1Jen, vagy
annak szélén feküdt.
Végül meg kell említenü nk, hogy néhány edényben
és pár kalcinált csonton fekete, gyantaszerCí anyagot96
figyeltünk meg. A 2007/ 41 sírba tett edény belsejében,
alján, peren1én és füle belső oldalára vastagon lerakódott
a n1egfeketült anyag. Az edény egyik felén lecsurgásokban is látszott (3. kép 4 A-D). Egy fenyő kéregsérülésén
is hasonló színCí és állagú, megfeketedett gyantát figye ltünk incg (3. kép 3 A-B). Ezt az edényt e redetil eg
gyantagyCíjtésre használhatták, n1ajd a sírba tették. Az
antik irodalon1ban több utalás is van a halotti szertar-
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Archaeozoology 90
Hillebrand did n ot n1ention archaczoological materials.
A part of the anin1al bones found in 2007 can1e to surface du ring later disturbances, but ina few cascs, animal
bones '"'ere found an1ong the human ashes and bones
in the covered urns.91 lt is generally supposed that th ey
\ivere the remains of the food placed in the grave.

Pyre
I-lillebrand found charcoal arnong thc burnt bones in
only one or two cases, and hc dcduccd from it that the
<lead had been cremated „not on the pyre itself but on
son1e kind of a grate'>.92 Charcoal rarely occurred among
the ashes in 2007 as vvell. lt is really unclear ho,,v the
remains could be collected 'vithout being mixed ,,vith
charcoal. 93 We could not find tbc tracc of a pyre or the
scene of cren1ation. 94 The plastering that \vas burnt
under a fe\iv urns suggests that thc sccnc of the cre1nation could not be far fron1 the gravcs since the ashes
and the ren1ains \ivere still glovv ing '-vhcn they vvere
placed in th e grave. In a nun1ber of graves, however,

A archacozoológiai anyag feldolgozását Kovács Zsófia Eszter végzi
(Debreceni Egyeten1, Evolúciós Allattani és Hu111ánbiológiai Tanszék PhD. hallgatója) . Nlunkájáért itt is köszönetet n1ondunk.
Pl. a 2007/28; ·152. és 162. urnákból egyben kien1clt han1vak
flotálása során kerültek ki állatcsontok az en1beri n1aradványok
közi.i 1.
HILLEBRAND 1929, 35, 38.
Az viszont bizonyos, hogy sokkal kevesebb han1u volt a sírokban,
n1int n1anapság egy urnában. Lehet, hogy a gyííjtött ha1nu nern
csak en1beri n1aradvány, hane111 a n1áglya maradványa is.
Az ásatást n1eglátogató bolgárkertész szerint a szelvénnyel szon1szédos pince ásásakor nagy „halottégető ke111encét" találtak. Ez
az objektum azonban vagy császár-, vagy Árpád-kori ke1nence
lehetett.
A ten1etés időszakára utalhatnak a 111ásodlagos égésnyon1ok,
illetve azok hiánya. Nleleg időjáráskor nen1 hlílhettek ki a maradványok a sírba helyezésig, hidegben viszont már nen1 tartalmaztak az urnában olyan hőmennyiséget, an1ely másodlagos
égésnyomokat okozott volna. Ha figyelembe vesszük, hogy télen
és kora tavasszal általában nagyobb a tern1észetes halálozások
szán1a, akkor a sírok többségében nem fordulhat elő 111ásodlagos
égésnyom. Tern1észetesen azt is szán1ításba kell venni, hogy a
maradványokat késó'bb, kihíílt állapotban gy(íjtötték össze.
Vizsgálata folyainatban.
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1923- 26, 63
HILLEBRAND 1929, 35
HILLEBRAND 1929, 38
Kitty Köhler (Archaeological Institute of the HAS) analyses the
anthropological material. She will finish her publication in the
near future.
Zsófia Eszter Kovács (PhD aspirant of the Evolutionary Zoological
and Hun1an Biological Departn1ent of the Debrecen Uni versity)
analyses the archaeozoological 111atcrial. I an1 grateful for her
work.
E.g. animal bones were found among tbc hun1an ren1ains during the levigation of the ashes from urns nos. 2007/ 28, 152 and
162.
l-fILLEBRAND 1929, 35, 38
It is also true that there was n1uch less ash in the graves than
in the urns of modern times. The collectccl ashes could contain
the remains of the pyre as well.
According to the market-gardcncr who visited the site, a large
„cren1ating kiln" had been found at the digging of a cellar in the
neighbourhood of the cutting.
H ILLEBRAND
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therc wcrc no tn1ccs ol' st~condary burning. 95 It seen1s
certain according to Lh c traccs of secondary burning
that the pyrc was no t f(lr frorn thc graves: it was either
in the cemetery or at its cc.lgc.
Finally, it should be n1 cntioncd that a black, resin-like
n1aterial96 vvas observcd in a l'c w vcssels and on a fevv
calcined bones. The blackcncd n1atcrial settled ina thick
layer on the interior, thc botton1, thc rin1 and the interior of the handle of the vesscl placcd in grave no. 2007 /41
(Fig. 3. 4. A-D). Resin of a similarly blacked colour and
condition vvas observed on the bark injury of a pine tree
(Fig. 3. 3. A-B). This vessel could originally be used for
resin collection, and then it \.Yas placecl in the grave. ln
classical writings, we can often fin cl references to fragrant
materials used at funeral ceren1onies. 97 1'he Greeks
rubbed fragrant ointments into the cleaned body of the
dead. The Romans poured essence on the lit pyre. Fragrant essence is en1itted fron1 the resin at burning, and
it also accelerates burning. The Greeks covered the dead
lying on the pyre with the fat of slaughtered and skinned
animals so that it can faster be reduced to ashes.98

tásnál használt illatos anyagokra. 97 A görögök a inegmosott holttestet illatos kenőcsökkel dörzsölték be, a ró1naiak illatszereket öntöttek a n1eggyújtott máglyára.
A gyanta égésekor illatanyag szabadul fel, n1ásik tulajdonsága, hogy meggyorsítja az égést. A görögök levágott
és megnyúzott állatok zsírjával borították be a n1áglyán
fekvő halottat, hogy gyorsabban han1vadjon el. 98

Kronológia
Patay Pál a nagybátonyi ten1ető rövid értékelése kapcsán
azt a zagyvapálfalvai leletanyag tökéletes másának
tartotta.99 Kemenczei Tibor a Hillebrand ásatásaiból
származó leletanyag feldolgozása során a ten1etőt a
Reinecke-féle BB- BC fordulójára keltezte. 100 V. Furmanek részletes elemzése alapján a pálfalvai temető néhány
sírját még ennél is korábbra, a Reinecke BB 1-BB 2 idő
szakra keltezi. 101
A 2007-ben előkerült sírok leletanyaga102 - a jelenlegi eredmények alapján - nen1 tér el a I-Iillebrand J enő
által korábban feltárt temetőrészlet anyagától. A temető
pontos kronológiájáról, a temető szerkezetéró1 ren1élhetően részletesebb képet kaphatunk a 2008-ban folytatódó ásatások eredményei alapján.

Chronology
At the short evaluation of the Nagybátony cen1etery,
Pál Patay regarded it to be the exact copy of the Zagyvapálfalva cen1etery.99 Tibor Kemenczei dated the cemetery f ron1 the turn of Reinecke's BB-BC periods when
he analysed the inaterial fron1 Hillebrand's excavations.100 After detailed analysis, V. Furn1anek dated a fevv
graves of the Pálfalva cemetery from an even earlier
phase, fron1 Reinecke's period BB1 -BB2.w1
At the present stage of analyses, the find material of
the graves unearthed in 2007 102 does not differ from the
n1aterial of the cen1etery fragn1ent that Jenő Hillebrand had
unearthed. We shall hopefully gain a more detailed picture
of the exact chronology and structure of the cen1etery from
the results of the excavations to be continued in 2008.

95

The traces of secondary burning and their lack can indicate the
tin1e of the burials. The ashes could not get cold ina hot weather
in the tin1e they were put into the grave, while ina cold weather
they could not keep a high enough ten1perature in the urn to
cause secondary burning. Taking into consideration that the
nun1ber of natural death increases in winter and in early spring,
secondary burning should not occur in the majori ty of the graves.
It should naturally also been considered that the ren1ains could
be gathered later when they had alreacly grown cool.
96 It is being analysed.
97 The primary sources on funera l ceremonies are the chronologically
earlier Iliad and the later Odyssey. Certain references (the burials
of Patroclus, Hector, Achilles and Againen1non) can be related
with the phenon1ena observed in the Salgotarján cen1etery.
98 This is what Achilles dicl at Agamen1non's burial.
99 PATAY P.: Előzetes jelentés a nagybátonyi temető ásatásának
eredményeiró1. ArchÉrt 81 (1954) 33-49, 45
100 KEMENCZEI 1967, 304
101 FuRMANEK, V.: Die Anfánge cler Piliny-Kultur. SlovArch. XXIX-1.
(1981) 37-50. 45
102 Antal Szabó photographed the site, Szilvia Guba and Andrea
Vaday took the photos during and after conservation.

97

Kronológiailag az Iliász, illetve az annál késóbbi Odüsszeia az
elsődleges írott forrás a temetési szertartásra. Az említések egy
része (Patroklosz, Hektór, Akhillész, Agan1en1non ten1etése)
vonatkoztatható a salgótarjáni temetőben megfigyeltekre is.
98 Így tett Agamen111on is Akhillész temetésénél.
99 PATAY P.: Előzetes jelentés a nagybátonyi ten1ető ásatásának
eredményeiről. ArchÉrt 81 (1954) 33-49, 45·
100 KEMENCZE! 1967, 304.
101 FURMANEK, V.: Die Anfánge der Piliny-Kultur. SlovArch. XXIX-1.
(1981) 37-50. 45·
102 A terepfelvételeket Szabó Antal, a restaurálás közbeni és utáni
felvételeket Guba Szilvia és Vaday Andrea készítette.
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Irodalom • Refer ences
DORNYAY 1926
ÜORNYAY 1940

HILLEBRAND 1929

DoRNYAY B.: Salgótarján és környéke őskorához (Sur !' áge préhistorique dc Salgótarján et de ses environs) Salgótarján, 1926.
DoRNYJ\ v B.: Salgótarján és környéke régészeti lelónelyeinek, leleteinek és egyéb
n1uzeális tárgyainak nyilvántartása. Salgótarján 1939-1940. Kézirat. KFM, Régészeti
Adattár Ltsz: 148.89.
HILLEBRAND J.: A zagyvapálfalvi bronzkori urnaten1ető
(Bronzezeitlichen Urnenfried,
hof in Zagyvapálfalva
bei Salgótarján) ArchErt 40 (1923-26) 60-69, 289-291...
,
HILLEBRAND J.: Ujabb ásatásai n1 a zagyvapálfalvi bronzkori urnatemetőben. (Ubcr die
neueren Ausgrabungen in1 bronzezeitlichen Urnengraberfeld von Zagyvapálfalva)
ArchÉrt 43(1929) 35- 40, 323-324.
KElvlENCZEI, T.: Die Zagyvapálfalva Gntppe der Pilinyer-Kultur. ActaArchHung 19(1967)
229- 305.
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1. kép 1: Salgótarján, Bevásárlóközpont feltárás: 1: A jelenkori temető; 2: Hillebrand és Dornyay feltárásának helye;
3-Li : TESCO feltárás helyszíne; 5: 2007-es feltárás
F1g. 1. 1: Salgótarján, Shopping centre excavation: 1: modern cemetery; 2: the site of Hillebrand's and Dornyay's
excavations; 3-Li: the site of the TESCO excavation; 5: the site of the 2007 excavation

1. kép 2: 1: A regisztrált

lelőhely

kiterjedése; 2: Régészeti

érdekű területű;

„A" és „s··: a próbafeltárás felületei

Fig. 1. 2: 1: The extent of the listed site; 2: Territory of archaeological interest; „A" and „B": surfaces of the test excavation
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2. kép: 1: Dornyay vázlata az 1. sírról; 2. Dornyay felülnézeti és olda lnézeti rajza a 15. sírról (DORNYAY 19Lt0 nyomán);
3: vaskiválás, a Hillebrand- féle „lélekkövek"
Fig. 2. 1: Dornyay's sketch of grave no. 1; 2: Dornyay's drawing of grave no. 15 from above and from the side
(after DORNYAI 19Lt0); 3: lron concretion , Hillebrand's „spirit stones"
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3. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1/A- B: A 2007/ Li1 objektum fotója és rajza; 2: Az objektumban előkerült
edények; 3/ A-B: A szelvény közelében álló fenyőfa, kérgének sérülésén feketére színeződött gyantával;
Lil A-D: A sírból előkerült gyantás edény nézetei
Fig. 3: Salgótarján, Shopping centre. 1I A- B: Photo and drawing of feature no. 2007ILi1; 2: Vesse Is from the feature.
31 A-B: Pine tree near the cutting with blackened resin on the injured bark. Li/ A-D: Views of the pot with resin remains
recovered from the grave
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4. kép: Sa lgótarján, Bevásárlóközpont. 1: Kővel lefedett urnasír (97. objektum); 2: Tál lal lefedett urna (88. objektum);
3: A felületen felhalmozott kövek; 4: Több - különböző idejű sír ( 14 „ 18-21 „ 23-24. objektumok és egy szántás által
megsemmisített sír másodlagosan átégett aljtapasztása (22. objektum)
Fig. 4: Salgótarján, Shopping centre. 1: Urn grave covered with stone (feature no. 97); 2: Urn covered with a bowl
(feature no. 88); 3: Stones accumulated on the surface; 4: Graves from various periods (features nos. 14, 18-21, 23-24)
and the secondari ly burned bottom plastering of a grave destroyed by ploughing (feature no. 22)
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5. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1: A 28. urnasír bontás közben, az urna nyakán a fedőtál peremtöredékeivel;
2: Az urna alatti kövek; 3: A sír rajza; Li: A hamvak közötti leletek; 5: A tűk (restaurálás után)
Fig. 5: Salgótarján, Shopping centre. 1: Urn grave no. 28 during clean ing with the rím fragments of the bowl-lid on the
neck of the urn; 2: Stones under the urn; 3: Drawing of the grave; Li: Finds among the ashes; 5: Pins (after conservation)
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6. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1-2: 105. sír (külön számozott edényekkel)
Fig. 6: Salgótarján, Shopping centre. 1-2: Grave no. 105 (with individually numbered vessels)
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7. kép: Sa lgótarján, Bevásárlóközpont. 1: A 25., 39. és LiO. objektumok fotója; 2: Az objektumok bontási fázisa i;
3: Az objektumokból e lőkerült bögrék

F1g. 7: Salgótarján, Shopping centre. 1: Photo of features nos. 2 5, 39 and LiO; 2: Cleaning phases of the features;
3· Cups recovered from the features
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8. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. 1: Félhold alakú csüngők (15Li. obj.); 2: Félhold alakú csüngő (158. obj .);
3: Arany fü lbevalópár ( 163. obj.); Li: Többszörösen csavart spirálgyűrű (28. obj.); 5: Ka lcinált mandibulatöredék
gyönggyel (28. obj.); 6: Harang alakú csüngők (28. obj.); 7: Pödört fejű tűk ( 16Li. obj.); 8: Füles gomb (28. obj.)
Fig. 8: Salgótarján, Shopping centre. 1: Crescent-shaped pendants (feature no. 15Li); 2: Crescent-s haped pendant
(feature no. 158); 3: A pair of gold earrings (feature no. 163 ); li: A multiply twisted spiral ring (feature no. 28);
5: Ca lcined mandible fragment w ith a bead (feature no. 28); 6: Bell -shaped pendants (feature no. 28);
7: Roll-headed pins (feature no. 16Li); 8: looped button (feature no. 28)
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9. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont. Urnák 1: 106. obj.; 2: 122. obj.; 3: 5. obj.; Li: 28. obj.; 5: 100. obj.;
6: 20. és 115. obj. restaurálás közben
Fig. 9: Salgótarján, Shopping centre. Urns 1: feature no. 106; 2: feature no.122; 3: feature no.S; Li : feature no.28;
5: feature no.100; 6: feature no.20 and feature no.115 during conservation
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10. kép: Salgótarján, Bevásárlóközpont.
Edények 1: 122.obj.; 2: 11Li.obj.; 3: 161.obj.; Li: 151.obj.; 5: Li3.obj.
Fig. 10: Salgótarján, Shopping centre.
Vessels 1: feature no.122; 2: feature no.11Li; 3: feature no.16 1; Li: feature no.151; 5: feature no.Li3
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11. kép: Összeégett üveggyöngyök (28. obj.)
Fig. 11: Burnt and fused glass beads (feature no. 28)
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Scholtz Róbert

Robert Scholtz

E l őzetes beszámoló a Tiszadob,

Preliminary report on the
excavations conducted at
....
Tiszadob, 0 -Kenéz in 2006-2007

Ó-Kenéz lelőhelyen 2006- 2007-ben
végzett feltárásokról
2006. október 24.-noveinber 21 ., valamint 2007. április
12.-június 15. között gátépítési földmunkákat n1egelőző
régészeti
feltárást végeztünk 'I'iszadob községtől 2,5
,
kn1-re E-ra, az ókenézi Andrássy vadászkastélytól K-re
fekvő homokdombon.1 A lelóbely a Tisza egykori kanyarulatából kien1elkedő don1bhát D-i, lankás oldalán
húzódik inintegy 200 n1 ,hosszan, 150 m szélességben
K-Ny irányban (1 . kép) . Eszakon a Tisza, K-en akácokkal kevert nyárfae r dő, D-en a Tiszadob- Tiszadada
közti gát, Ny-on pedig a 2002-ben feltárt, s azóta kitern1elt terület határolja.
Az eln1últ évtizedekben gyün1ölcsösként hasznosított terü letró1 2002-ben kerültek az első régészeti leletek
a nyíregyházi Jósa András Múzeumba.2 A gátépítés
földn1unkáit megelőző régészeti feltárás, során a do1nb
Ny-i és D-i részén egy újkőkori és egy Arpád-kori település maradványait - 143 objektun1át - tárták fel. 3
2006-2007 során a kérdéses don1b D-i és K- i részeit
ku tattuk. A ki jelölt földnyerő terület d ücskőzését követően m unkagépekkel tern1eltettük le a humuszt, nlajd
kézi erővel kezdtük ineg az alacsonyabban fekvő agyagos, vala1nint a inagasabban húzódó homokos altalajban
jól látható régészeti jelenségek feltárását.

Az újkó'kori település

Bet\.veen October 24 and Noven1ber 21, 2006 and April
12 and June 15, 2007, excavations were conducted on
,
the sand hill E of the Andrássy I-Iunting Castle in 0Kenéz, 2.5 km N of Tiszadob village preceding earth
n1ove1nent at a dan1 construction.1 1'he site can be fo u nd
on the S n1ild slope of the hill ridge rising fron1 the onetin1e n1eander of the Tisza. It extends in an E-W direction in a length of abou t 200 111 and in a 1,ividth of 150
n1. (Fiff 1) It is bordered by the T isza in the north, a
n1ixed forest of acacia and poplar in the E, th e dam
bet,.veen 'l'iszadob and Tiszadada in the S and the terri tory that had been unearthed in 2002, from where the
ea rth has already been yielcled.
'l'he territory was occupied by orchards in the past
decades. 'l'he first archaeological finds 1,ivere taken to the
Jósa András 1vluseun1 in Nyíregyháza in 2002.,2 The ren1ains, 143 featu res, of a N eolithic and an Arpádian
period settlen1ent 1,ivere uncovered on the vV and S sides
of the hi ll preceding the earth wo rks of the da1n constru ction.3 ln 2006-2007, the S and E parts of the hill
1,ivere investigated. After the territory of the fu ture earth
yiclding had becn clcared and thc hun1 us h ad n1echanically been ren1oved, \.Ye started to n1anu ally u ncover the archaeological feat ures i n the lo,.ver clayey
and the h igher sandy su bsoil.

A 28 022 n1 2-nyi területen négy korszak en1lékeit, öszszesen 541 objektu n1ot hoztunk napvilágra. f\ legtöbb
objektun1 (373) az újkó1<ori alföldi vo naldíszes kerá1nia
kultúra tiszadobi csoportjának hagyatékát ta rtalmazta.
Az elsősorban élelen1-, gabonatárolásra, n1ajd az évek
előreh aladtával szen1etesgödrökként használt, enyhén
ívelt, vagy kihasasodó n1éhkas alakú gödröket a n1indenna pi élet használati tárgyainak töredékei n1ellett a
kor en1berének étrendjére utaló konyhai hulla dék töltötte n1eg. A gödrök (320) a településen elszórva, gyakran egyn1ásra ásva jelentkeztek.
SCír(ísödést az ásatási
,
terület k özépső és ENy-i részei n figyeltünk meg.
A lelóbely K-i és D-i, n1élyebben fekvő részein több
nagyméretű gödörko1nplexun1ot tártunk fel. Ezek egy

The ren1ains of four periods, in total 541 feat ures 1,ivere
unearthed on a territory of 28 022 in 2 . Most of the featu res (373) contained the finds of the Tiszadob group
of the Neol ithic Alföld Linear Pottery cultu re. The
slightly arched or bulging beehive-shaped pits were
prin1arily used for food storage and later as refuse pits
and so they '"'ere filled in with the fragn1en ts of the
objects of everyday use and kitchen refuse, fron1 ,.v hich
the diet of he conten1porary people can be reconstructed. The pits (320) vvere scattered all over the settlen1ent
an d they vvere often dug into each other. Clusters co uld
be observed in the central and the NvV pa rts of the

1

Az ásatást Bocz Péterrel közösen vezettük. wlunkatársaink
voltak Almássy Katalin, Pintye Gábor régészek, Gábor Tan1ás,
Kiss László rajzolók, .Nlester Andrea gyiíjten1énykezelő valan1int
Nén1eth Andrea adatrögzítő. Az összesítő térképet Veszprémi
László készítette.
A gyün1ölcsfák és a terület K-i felét borító akáccal kevert nyárfaerdő jótékony védeln1ének köszönhetően - n1ivel meggátolták
az intenzív földn1unkákat - az objektun1ok igen jó állapotban
n1aradtak fenn .

1

JUMÁSSY-ISTVÁNOVITS 2004, 284.

3

2

3

N eolithic sett lem ent

2
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The author and Péter Bocz together directed the excavation.
Katalin Aln1ássy, Gábor Pintye archaeologists, Tan1ás Gábor,
László Kiss drawers, Andrea i'v[ester store-roon1 attendant and
Andrea Nén1eth data n1anager took partin the work. The n1ap
was n1ade by László Veszprémi.
The features were preserved in an excellent condition owing to
the beneficial protection of the fruit trees and the n1i,xed forest of
acacia and poplar in the E part of the territory, which hindered
intensive earth work.
ALMÁSSY-ISTVÁNOVITS 2004, 284
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része agyagnyerő funkcióval bírt. Feltételesen lakó-,
vagy gazdasági építn1énynek határoztunk n1eg másfél
tucat kemencével/kemencékkel ellátott, ovális illetve
szabálytéllan alakú objektun1ot. A késó'bbi beásások
n1iatt legtöbbjük eredeti alakja n1ár nem volt n1egfigyelhető. A település Ny-i részén egy nagyméret(í, több
helyen tagolt árok ft1tott keresztül. Az 1,4-2,4 n1 széles,
56-82 cm n1él y ároknak védelmi, vagy a ten1etkezéseket
elkerítő(?), esetleg vízelvezető szerepe lehetett (4. leép
2, 2a). A többréteg(í, huzamosabb ideig használt település szerkezetéről, belső időrendjéről csak a leletek
teljes feldolgozását követően alkothatunk majd képet.
„

Ujkó1eori leletanyag

A letelepült, földmlíveléssel és állattartással (juh, kecske) foglalkozó új kőkori családok élelmüket - a nagy
mennyiséglí kagylóhéj és állatcsont alapján - halászattal
és vadászattal egészítették ki (4. kép 3.). Korong nélkül
készített edényeiket gyakran festéssel, bekarcolt hullámvonalakkal, illetve szögletes meandern1intákkal díszítették (5. leép 1-la, 6. kép 5-6.). A kisebb vékony
falú fazekak, tálak n1ellett a 111egtern1elt gabonát
nagy1néret(í hombárokban tárolták (4. leép 4.). I-Iasználati eszközeiket - kések, kaparók - kovából és a vélhetően
Tokaj környékéró1 származó obszidiánból pattintották
(6. leép 1- 2.). A településen lelt díszített orsókarika
pedig arról tanúskodik, hogy ruháikat már ne1n csak
állatbőrökbó1 készítették, hanem ismerték a szövés-fonás
tudományát is. Ez utóbbi feltehetően a nők feladata
'
lehetett. Ekszerkészletüket
átfúrt állatcsigolyák és
agyaggyöngyök alkották (6. leép 3.).
„

Ujkó1eori temetekezések

Az ásatási területen 22 emberi maradványt tartaln1azó
objektumot tártunk fel. I-Iúsz temetkezést, egy koponyatöredéket (444. obj.) és egy állkapcsot (491.01. obj.)
tartalinazó gödröt (4. kép 5.). A te1netkezések a települést ,,megosztó„ árkon belül, laza szerkezet(í csoportosulásokat alkotva kerültek elő. 4 A csontvázak többsége
egy-egy nagyobb gödörko1nplexumban, vagy 2-3 összeásott hulladékgödör egyikében feküdt. Különálló „sírgödörben" 7 csontvázat találtunk (234., 315., 328., 428.,
496., 510.01., 519., 523. obj.). „Ez utóbbi jelenség már
arra utal, hogy a vonaldíszes telepeken is egyre inkább
szükségessé vált az elhunytaknak a lakótértó1 való
elkülönítése.»5 A sírgödrök alakja igen változatos volt.
A kerekded, ovális, fejnél összeszlíkülő típusok mellett
többségüket a hosszúkás, lekerekített végCí variánsok
képviselték. A bolygatott síroknál a sírgödör eredeti
alakját nen1 lehetett megállapítani.

'2007

excavation terriLory. A l'evv lurgcr pit complexes ,.vere
uncovered in thc E ~Hid S lnvvt: r arcas of the site. Certain
of then1 were clay pils. Sixtctn oval or irregular features
that containecl on<.: or 11101\ ; ovc..;ns vvere conditionally
identified as dwcllin gs or cco non1ic buildings. The
original shapes of n1 ost nf thcsc Fcatures could not be
determined because of latcr dislu rb;:1nces. A large trench
segmented at several placcs crossed the W part of the
settlen1ent. The 1,4-2,4 111 b1·oud and 56-82 cn1 deep
trench could be a defence lin e or i.l trcnch enclosing the
burials (?) or a draining trench. (/•'il~·. 4,2, 2a) It will be
only after the complex analysis of thc flnds that vve can
get a picture of the structure a nd in ncr chronology of
the multi-layered settlement, whi ch \.YélS used for a long
period of tin1e.

N eolithic find material
The settled Neolithic families, who dealt vvith cultivation
and animal keeping (sheep and goat) con1pleted their
diet with fishing and hunting according to the large
nun1ber of bivalve shells and anin1al bones. (F·ig. 4,3)
They often decorated their hand-1nouldecl vessels '.vith
painting, incised -vvavy lines and angular n1eander patterns (Fig. 5, 1-1 a; F·ig·. 6,5-6). Besicle the sn1aller thin,.valled pots and bowls, the cereals were stored in large
storage jars. (Fíg. 4,4). Tl1ey flaked their tools - knives
and scrapers - from flint and obsidian probably procured from the region of Tokaj (Fig. 6,1-2). The decorated spindle vvhorl found at the site in1plies that they
prepared their dresses not only from animal skin: they
knew hovv to spin and -vveave. The latter one could be
the task of -vvomen. Perforated animal vertebrae and
clay beads composed their jewellery. (Fig. 6,3)

Neolithic burials
Twenty-t,.YO features vvith hun1an ren1ains were uncovered on the excavation territory. Twenty features were
burials, one was a pit with a skull fragment (feature no.
444) and another pit contained a jaw (feature no.
491.01). (Fig. 4,5) The burials were fo und in loose clusters inside the trench that ((divided» the settlen1ent. 4
The nlajority of the skeletons lay ina larger pit complex
or in one of 2-3 pits dug into one another. Seven skeletons were found in independent «grave shafts„ (features nos. 234, 315, 328, 428, 496, 510.01, 519, 523).
((This latter phenomenon suggests that there appeared
an increasing demand to separate the dead from the
habitation area in the settlements of the Linear Pottery
culture as well.„5 The shapes of the grave shafts were
diverse: rounded and oval types, ones that narrowed at
the head, although most of then1 were elongated and

4

Oravecz Hargita szerint az AVK ten1etkezések legkevesebb 2-3
sírból <'Illó (családi?) tön1örülést n1utatnak (ORAVECZ 2001, 11.).

4

Accorcling to Hargita Oravecz, the ALP burials show (family?)
clusters of at least 2-3 graves. (ÜtlAV ECZ 200·1, ·1'1)

5

ÜRA VECZ 2001, 11.

5

ÜtlAVECZ 2001, 11
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A, csontvázak tájolása kisebb-nagyobb eltéréssel
l)K-ENy irányú volt.6 A halottakat bal oldalra fektetve,
zsugorított testhelyzetben ten1ették el. Lábaikat térdben
behajlították, karjaikat a test mellett nyújtva (519. obj.),
könyökben behajlítva a n1edencéjükre (315. obj.) , vagy
az arcuk elé fektették (234., 423.03., 464.01„ 478.01.,
493 .01. obj .) . l-Iáron1 alkalon1n1al figyeltünk meg a „korszakban általánosan elterjedt zsugorítástól" eltérő ternetkezési formát. A 328. objektun1 - feltehetően női
- csontváza arccal a sírgödör alja felé fordítva feküdt (5.
leép 2.). A 441. és az 519. objektumokban lelt csontvázak
a hátukon nyugodtak (5. kép 3.). A fektetésben megfigyelhető különbségek ellenére tájolásuk a többi csontvázhoz hasonlóan DK-ÉNy volt. A sekély sírokat több
esetben roncsolták a gépek. Utóbbi esetekben nem
tudtuk megállapítani, hogy a hiányzó testrészeket - koponya, alsó, felső végtagok - eredetileg sen1 helyezték
a sírba, vagy a talajgyalu vitte el (5. kép 4.).
A tiszadobi közösség temetkezési iitusa egységesnek
n1utatkozik, a település majdnem n1inden lakója esetében ugyanazok a szokások érvényesültek. Kivételt a
viseleti maradványokban és a n1ellékletadási szokásokban figyelhettünk meg. A csontvázak mellett kézzel
formált, díszített edényeket, pattintott kőeszközöket obszidiánpengéket (472., 478.01., 496. obj.) - találtunk.7
Három alkalom1nal sikerült testfestésre utaló nyomokat
megfigyelnünk. Két sírban a csontváz végtagjain (315.,
472. obj.)., iníg egy sírnál a halott koponyáján maradtak
fenn okkernyon1ok (604. obj .).
Kien1elkedő jelentőségCinek tartjuk a 472. sz. objektun1ban, bal oldalán zsugorított testhelyzetben fekvő
férfi ten1etkezését. Az objektum aljába ásott ovális gödörben, fejjel DK-nek tájolt férfi behajlított bal karja
mellett egy n1észkóbuzogányt és egy okkerrel teli, kézzel
készített, bekarcolt vonalinintákkal díszített edényt találtunk. A sírból több edény töredéke, valan1int néhány
obszidiánpattinték került még elő (5. leép 5., 6. kép 4.). 8
Vélhetően nen1 tévedünk nagyot, ha e „hatalmi jelvénynyel„ ellátott férfiban a közösség egykori vezetőjét, vagy
a társadalon1 egyik magas rangú személyét látjuk. 9

Rézkori településnyomok

rounded at the ends. The shapes of the shafts could not
be detern1ined at the disturbed graves.
The skeletons had a SE-NW orientation with
smaller divergences. 6 The dead were crouched on the
left side. The legs were bent at the knees, the arn1s were
extended along the body (feature no. 519) or bent at
the elbow with the hands on the pelvis (feature no. 315)
or pulled up in front of the face (features nos. 234,
423.03, 464.01, 478.01, 493.01). Burial inethods different
fron1 the "common crouched burials of the period" vvere
observed in three cases. The skeleton of probably a fe1nale lay in the shaft with the face downwards. (Fig. 5,2)
The skeletons found in features nos. 441 and 519 were
laid on the back. (Fig·. 5,3) Despite the different positions, they also had a SE- NW orientation. The shallow
graves were often disturbed by the n1achines. ln these
cases we cannot tell if the n1issing body parts (skull,
lower or upper lin1bs) were never placed in the graves
or the bulldozer displaced them. (Fig. 5,4)
The burial rite of the rfiszadob community appeared
to be uniform: the same custon1s were applied at
nearly every inhabitant of the village. The only exception can be observed in the articles of wear and the grave
furniture. Hand-made, decorated vessels and flaked
stone tools - obsidian blades (features nos. 472, 478.01 ,
496) - '.vere found beside the dead. 7 ln three cases, we
could observe traces of body painting. ln two graves,
they ,.vere on the extren1ities of the skeleton (features
nos. 315 and 472), while in a third case, ochre traces
vvere preserved on the skull (feature no. 604).
The burial of a inan laid on the left side in a
crouched position in feature no. 472 is of an eminent
i1nportance. A limestone n1ace and a hand-made vessel
decorated ,.vith incised lines and filled in with ochre
were found in an oval pit dug into the bottom of the
feature beside the bent left ar1n of the n1an lying with
the head in the SE. The grave also contained the shards
of a fe,-v more vessels and a few obsidian chips. (Fig. 5,5;
Fig-. 6,4) 8 We inay be right supposing that the n1an
buried with "power symbols» vvas the leader of the community or a high-ranked personality of the conten1porary society. 9

,

A nagyállattartó rézkori pásztorok emlékeit a terület EK-i
sarkánál tártuk fel (198., 199., 205. obj.). Az ívelt oldalú,
teknős aljú, sekély gödrök az égett szarvasn1arhacsontok
mellett a korszak jellegzetes edényeinek: korong nélkül
készített ún. tejesköcsög alakú edények és áttört talpcsö-

6

7

8

9

Copper Age settlement traces
The ren1ains of the large anin1al keeping Copper Age
herdsn1en was uncovered at the NE corner of the territory (features nos. 198, 199 and 205). The shallow pits
of arched sides and trough-shaped bottoms contained
the characteristic hand-made so-called milk-jars and

A 251.01., 422., 424.01., 455. és 474. objektu1noknál a csontváz
bolygatottsága núatt a tájolás irányát nem lehetett n1egállapítan1.
A pattintott kőeszközök igen ritka mellékletnek szán1ítanak az
AVK te1netkezésekben. (ORAVECZ 2001, 11-12.).
Két, településobjektun1ban elte111etett újk6'kori csontvázat tártak
fel a közeli Tiszadob, Reje lel6nelyen (V1RAG-ASTALO~ 2006,
327-328.).
SCHOLT Z 2007, 18.

6
7

8
9

37

The orientation could not be deternúned at the disturbed features
nos. 25·i.01, 422, 424 .01, 455 and 474.
Flaked stone tools rarely occur in the burials of the ALP culture
(ORAVECZ 2001, 11-12).
Two Neolithic skeletons were uncovered in settlement features at
the nearby Tizadob, Reje site (V1RAc-AsTA.LO~ 2006, 327-328).
SCHOLTZ 2007, 18
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ves tálak töredékeit tartaln1azták. A rézkort követő évezredek a latt területünk - , a régészeti leletek hiányából
ítélve - lakatlan lehetett. Ujabb földn1(ívelő közösségek
csak a Krisztus születését követő 8- 9. század körül települtek n1eg. 10

hollovv-pcd esta ll cd bcn·vls of the period beside burnt
cattle boncs. 'l'h c tcrri to ry vvas probably uninhabited
fo r millennia aftc r thc Copper 1\ ge according to the lack
archaeological flnds. ' l'h c next cultivating con1n1unities
settled only around thc 81h-9i1> centuries AD. 10

Késő népvándorlás kori településrészlet
A 14 lakóépületből, 9 gödörből, 2 szabadtéri ken1encébó1, egy árokból és egy(?) kútból álló településrészlet a
don1b K-i felén, a nyárfások lábánál, illetve a 2007. évi
ásatási terület DNy-i részén helyezkedett el (1 . leép).
Településobjektun1aik a környezetből kien1elkedő
don1bhátakon 4 kisebb „települési gócot" alkottak. E
porták 3-3 épületből, és a hozzájuk csatlakozó gödrökbó1
álltak. A lakóházak átlag 15-25 1112 alapterületlí, egysejtes, félig földbe n1élyített, négyszögletes építn1ények
voltak. Padlójukat ledöngölték, felmenő falaikat agyagból tapasztották. A portákat egy1nástól elhatároló árkokat, vagy földfelszíni sövénykerítésekre utaló nyon1okat
nen1 találtunk.
A tetőt tartó oszlopokat jelző cölöplyukak elhelyezkedése alapján 4 háztípust különböztettünk n1eg. Cölöplyuk nélküli (7. leép 1-2.), 2 cölöpös (7. leép 3.), 4
cölöpös (7. kép 4.), valamint négynél több cölöppel bíró
házat (256. obj.). A bolygatott házakat egyik csoportba
sem lehetett besorolni. 11
Az épületekben feltehetően egy-egy kiscsalád lakott.
A különféle kásákból és főzelékekből álló ételeiket kézzel for1nált fazekakban, kőből
rakott ken1encékben
,
főzték. E kemencék a házak EK-i (184., 196., 200., 201 .,
261. obj.), ÉNy-i (178., 193., 295., 302., 348. obj.), illetve
DK-i sarka előtt álltak (253., 256. obj.). T (ízterüknek
általában csak a feneke égett át, az ezt borító vékony
faszenes han1us rétegen legtöbbször egy kupac kő feküdt
(7. leép 3a, 4a-b). E jelenségeket a kutatás „parázstartó
tlízhelyek" n1aradványainak tartja. 12
E korszakra keltezzü k a terü let D-i részén kiásott
kétszabadté1i kenyérsütő-kemencét (509-510., 570. obj.)
(8. leép 3- 4.), valan1int a település Ny-i, vízjárta részén
jelentkező fával bélelt kutat (171 . obj.) (8. leép 6-6a.) .
1\ kút elkorhadt faszerkezetének lenyon1atára kb. 2 nl
n1élységben találtunk rá. 1\ téglalap alakú folt sarkain
függó1egesen álló cölöpök nyon1ait figyeltük n1eg, n1elyek feltehetően deszkákkal lehettek ,,összekötve".
A feltörő talajvíz n1iatt a kút alját nen1 sikerült feltárnunk.

Late Mig·ration Period settlementfrag'ment
The settlen1ent fragn1e nt consisting of 14 d vvellings, 9
pits, 2 outdoor ovens, a trench and a (?) vvell vvas found
at the end of the poplar forest i n the E part of the hill
and in the SW part of the exca vation territory of 2007.
(Fig. 1) The settlen1ent features fo rn1ed 4 sn1aller clusters on the hill ri dges. These clusters consisted of 3
buildings and the adjoining pits. 'I'he d'·vellings vvere
quadrangular single-roon1ed sen1i-subterranean constructions on an average ground surface of 15-25 111 2.
The floor ,.vas ran1n1ed and the walls ,.v ere daubed '"'ith
clay. No traces of trenches or over-ground \•v attle
fences could be detected bet,veen the clusters.
Accord.ing to the holes of the posts that supported
the roof, 4 house types could be differentiated. Houses
vvithout postholes (Fig·. 7, 1-2), ones vvith 2 posts (Fig-.
7,3), ones ,.v ith 4 posts (Fig. 7,4) and ones vvith inore
than 4 posts (feature no. 256). The disturbed houses
could not be affiliated vvith any of the groups. il
Probably a nuclear family lived in a house. They
cooked their food of n1ush and vegetables in hand-n1ade
pots on stone ovens. 'fhe oven stood in the NE (featu res
nos. 184, 196, 200, 201 and 261), the NvV (features nos.
178, 193, 295, 302 and 348) or the SE corner of the house
(features nos. 253 and 256). It vvas usually only the
botton1 of the firing space that got burnt, and n1ostly a
beap of stone lay on top of the thin layer of ash and
charcoal that covered it. (Fig·. 7,3a; 4a-b) These phenon1ena are regarded in the archaeological literature as
the ren1ains of 11 charcoal hearths». 12
The tvvo outdoor baker>s ovens uncovered in the S
part of the territo ry can be dated fron1 the san1e period
(features nos. 509-510., 570) (Fig. 8,3-4) sin1ilarly to
the carpentry vvell in the vV \.Yaterlogged part of the
settlen1ent (feature no. 171 . (1:1.g·. 8, 6-6a) The in1 print
of tl1e decayed 1-vooden structure of the vvell vvas found
in the depth of 2 n1. 'fhe traces of vertical posts vvere
observed at the corners of the oblong-shaped discolouration, and the posts 1vere probably linked vvith
planks. The botton1 of the 1.vell co uld not be uncovered
because of the seeping 1vater.
1

Késő népvándorlás kori leletanyag·
A tiszadobi teleprészlet viszonylag szegényes leletanyaggal rendelkezik. Egy vaskés, kerán1ia, né1ni állatcsont és

10

11

12

Késő

népvándorlás kori településrészleteket a környéken Tiszavasvári határában (Királytelki út/ Rókalyuk, v\lienerberger) té1rtak
fel (NAGY 2007, 303.) .
A cölöp! yukak elhelyezkedése alapján a bolygatott épületek
feltehetően 4 cölöpös házak lehettek.
BELÉNYESY-N!ERSDORF 2004, 44·

10

l'l

12

Late Migration Period settlen1ent fragn1ents were uncovered in
the region at Tiszavasvári (Királytelki Road/ Rókalyuk, \•\lienerberger) ( NAGY 2007, 303)
According to the distribution of the postholes, the disturbed
houses probably had 4 posts.
BELÉNYEsv-l\if ERSDOHF 2004, 44
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a kemencék kőanyaga említhető. A leletanyag többségét
a kerán1ia alkotja, n1elyek szinte kizárólag korong nélkül
készített, vagy kézi korongolt, apró kaviccsal, san1ottal
soványított, vállukban öblösödő fazekak. Felületük viszonylag durva, ritkán bekarcolt egyenes-, vagy hullán1vonalköteggel, olykor bepecsételt n1intával díszített (9.
kép 1., 3-4.). Datáló értékkel a 184. sz. objektun1ban
talált csonkakú p alakú orsógon1b rendelkezik, n1elynek
segítségével a települést a Kr. u. 8. századra keltezzük
(9. leép 2.). ':i A leletek jelenlegi feldolgozottsági szintjén
nehézségekbe ütközik a telep korának ennél pontosabb
meghatározása.
J\. tiszadobi késő népvándorlás kori települést - a
balatonőszödi telephez hasonlóan - tanyaszer(í elen1ekbó1, házkörzetekbó1, ,,telkekből" álló rendszerként"
(Belényesy-Mersdorf 2004, 46.) határozzuk n1eg. A lakóházak elhelyezkedésébó1 és a szuperpozíciók hiányából ítélve az épületek egy idó'ben, egymás inellett léteztek. Feltételezésen1 szerint felhagyásuk is egyszerre,
vagy közel egy idó'ben következhetett be. Erre a n1ár
en1lített szuperpozíciók, valan1int a tern1észeti katasztrófára vagy ellenséges tán1adásra
utaló égési-, pusztu,
lási réteg/ek hiánya utalhat. Ugy tCínik, hogy a lakosság
,,rendezetten" hagyta el lakhelyét. Házaikat ,,lciscpcrték",
a kemencéket néhány esetben szétrombolták és csak
egy-két, törött edényt hagytak hátra.
J\. régészeti jelenségek n1ellett egy 18-19. századra
keltezhető ház (175. obj.) , 3 árok és 14 gödör került n1ég
napvilágra. I Ietvenegy gödör és 4 árok nem ta1talmazott,
vagy nen1 keltezhető leletanyagot - állatcsont, kő- szolgáltatott.
1\ leló11elyet - a 2002-es ásatásnak köszönhetően nyugatról és délró1 lehatároltnak véljük. A szelvényünktó1 északi és keleti irányban a terepalakulat és a felszíni
leletek alapj~1n további 100-100 n1éteren folytatódhat.
A leletek a nyiregyházi Jósa 1\ndrás Nlúzeun1ba kerültek.
Restaurálásuk, feldolgozásuk folyan1atban van.

13

Late Mig'ration Periodfind material
The Tiszadob settlement fragment yielded a relatively
poor find 1naterial. An iron knife, ceramics, a fe\•Vani1nal
bones and the stone n1aterial of the ovens can be 1nentioned. 1~he inajority of the find material is composed
of ceran1ics. Nearly all of them ,.vere hand-n1oulded or
thrown on a slow-wheel. They were pots bulging at the
shoulder, prepared fron1 clay ten1pered with sn1all pebbles and cha1not. 'fhe surfaces are relatively coarse and
they are sometimes decoratcd with bunches of incised
straight or vvavy lines, rarely with sta n1ped patterns.
(Fig. 9, 1; 3-4) The only datablc itcm is a truncated-coneshapecl spindle whorl fron1 feature no. 184, which clates
the settlement from the 81h century J\.D. (Fig. 9,2) 13 No
n1ore exact dating can be given at the present stage of
the analysis of the finds.
'fhe late n1igration period settlen1ent of Tiszadob
can be dctermined as a systen1 of farmstead-like units,
household districts, «lots» (Belényesy-Mersdorf 2004,
46) si n1i larl y to the Balatonöszöd settlen1ent. The distribu tion of the houses and the lack of superposition
in1ply that the fou r types sin1ul taneously existed. I suppose that they vvere also abandoned at the san1e tin1e.
This can be deduced fro1n the lack of the above-n1entioned su perposition and a burning or devastation
layer caused by a natural disaster or a hostile attack.
The population seen1s to have left the habitation area
in an organised way. The houses were emptied, a fevv
ovens \vere demolished, and only one or two broken
vessels '"'ere left.
Beside the archaeological features, \Ve also found a
house (feature no. 175), 3 trenches and 14 pits fro1n thc
181h-191h centuries. Seventy-one pits and 4 trenches did
not contain finds or the finds could not be dated (stones
and aniinal bones).
ln result of the 2002 excavations, the borders of the
site can be detern1ined in the west and the south . According to the surface fo rma tions and finds, it can further extend tO 100 ITI il1the110rth and the east. rfhe finds
were transported to the Jósa /\ndrás Museun1, where
they are being conserved and analysed.

A késő népvándorlás kori leletanyag keltezését Lukács József
a uSötét
végezte cl> segítségét köszönö1n. A tiszadobi települést
,
icló'k lakóincín1Cí régészeti konferencián megtartott uUjabb adatok
a Nyíri tvl ezőség késő népvándorlás kori településtörténctéhezu
cín1G előadásunkon 1nutattuk be.

13

39

József Lukács clated the La te tvligration Periocl find n1aterial>for
which I am grateful. The Tiszadob settle1nent was clescribecl in
an oral comn1unication titled nRecent data on the La te .Nligration
Periocl settle1nent history of thc Nyír tvlezőség» at the archaeological conference „Dark Ages Occupants'>.
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Fig 1: Tiszadob, Ó-Kenéz. A: Complex map of the site; B: Excavations 2002
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2. kép: Tiszadob, 0 -Kenéz. Kutatási terület 2007
Fig. 2: Tiszadob, Ó-Kenéz. Excavation 2007
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Li. kép: Tiszadob, Ó-Kenéz. Újkőkori településjelenségek

Fig. 4: Tiszadob, Ó-Kenéz. Neolithic settlement features
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5. kép: Tiszadob, Ó-Kenéz. Új kőkori temetkezések

Fig. S: Tiszadob, Ó-Kenéz. Neolithic sepulchrals/ graves
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6. kép: Tiszadob, Ó- Kenéz. Újkőkori leletek
Fig. 6: Tiszadob, Ó-Kenéz. Neolithic finds
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7. kép: Tiszadob, Ó-Kenéz. Késő népvándorlás kori településjelenségek
Fig. 7: Tiszadob, Ó-Kenéz. Late Migration Period settlement features
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8. kép: Tiszadob, Ó-Kenéz. Késő népvándorlás kori településjelenségek
Fig. 8: Tiszadob, Ó- Kenéz. Late Migration Period settlement features
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9. kép: Tiszadob, Ó-Kenéz. Késő népvándorlás kori leletek
Fig.: 9: Tiszadob, Ó- Kenéz. Late Migra tion Period finds
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Borhy Lá szló - Számadó Emese Bartus Dávid - Gelencsér Ákos

László Borhy - Emese Számadó Dávid Bartus - Ákos Gelencsé r

Újabb késő római kőládasír Brigetio
Gerhát-temetőjébő l

Late Roman stone casket grave from
the Gerhát cemetery of Brigetio

A kon1áromi Klapka György Múzeum 2007. február
26-án bejelentést kapott, hogy Komáron1 és Al1násfüzitő határában - Brigetio Gerhát-temetőjének 1 területén
- a KEROL benzinkúthoz tartozó szennyvízakna földmunkái során faragott kövek kerültek elő. A leletmentést a ,Klapka György Múzeum (Szán1adó Emese, Gelencsér
Akos) és az Eötvös Loránd Tudon1ányegyetem
,
Okori Régészeti Tanszéke (Borhy László, Bartus Dávid)
végezte 2007. február 28-án és március 1-jén, folyan1atosan, a munka sürgőssége miatt éjjel-nappal. A földmunkagép által létrehozott 16 n1 2 felületű munkagödör
tisztítása során a jelenlegi felszíntó1 n1ért 2 inéteres
mélységben egy késő római kó1ádasír került elő (1.
kép) .
A helyszínen megállapítottuk, hogy a sír két, másodlagosan felhasznált, faragott kó'bó1 álló fed elét a
munkagép elmozdította, és a munkagödörbó1 kien1 elve
a jelenlegi felszínen helyezték el, így azok eredeti pozícióját, a kó1ádasír lezárását n em tudtuk 1negfigyelni
(2-3. kép) . A kőládasír belseje barna agyagos fö ldd el
tömören ki volt töltve, amibó1 arra következtettünk,
hogy a sírt n1egbolygathatták, fedelét talán elmozdították. Ezt a vélen1ényünket n1egerősítette az a késó'bb tett
megfigyelés is, hogy a kó1ádasír körbebontása során a
sír délkeleti sarkától 30 cn1-re, az egykori járószint inagasságában a szelvényfalból egy eredetileg valószín(ileg
a sírhoz tartozó ládika darabjai kerültek elő, an1elyet a
sír kirablásakor dobhattak ki (4. kép). A ládika bronzból
készült, függó1eges pozíciójú sarokpántjain, veretein és
fogantyúján kívül vastöredékek és kevés elszenesedett
famaradvány került elő. A ládika n1ellett egy kisn1éretlí,
lapos, szürke agyagtál feküdt, amely valószínlíleg szintén
a még ókori kirabláskor került a sír mellé. Ennek kapcsán
említést érdemel az a tény is, hogy a sírban fel tárt két
csontváz egyikének a koponyája a láb mellett került elő,
ami szintén a sír kirablására, a temetkezések bolygatására utal.
A sír belsejében található kevert földbetöltésbó1
helyenként bronzmorzsalékok, valamint egy érem került
elő, 2 majd 35 cm-es mélységben jelentkezett a két egymás n1ellé fektetett, K-Ny tájolású csontváz (5. kép). Az
1. sz. (déli) csontváz feje keleten, elsődleges pozícióban
feküdt, a 2. sz. (északi) csontváz feje nyugaton, az 1. sz.
lábánál, másodlagos pozícióban. Az 1. sz. csontváz bal
vállánál (6. kép) egy áttetsző, zöldes tónusú, kónikus
alakú, talpgyCírű nélküli, enyhén kihajló vágott peremű

On February 26, 2007, a report arrived in the Klapka
György Museun1 in Komárom that carved stones had
been founcl during digging the sewage shaft of the
KEROL petrol station on the territory of the Gerhát
cen1etery of Brigetio 1 on the border of Komárom and
Almásfüzítő., The Klapka György Museu1n (E1nese Számadó and Akos Gelencsér) and the Department of
Classical ancl Roman Provincia! Archaeology of the
Eötvös Loránd University of Arts (László Borhy and
Dávid Bartus) conducted a rescue excavation on February 28 and March 1 -vvorking day and night without stop
because of the emergency of the work. A Late Roman
stone casket grave was found in the depth of 2 m from
the ground surface during the cleaning of the 16 m 2
large pit dug out by an excavator (Fig. 1) .
It coulcl be deter1nined on the spot that the lid of
the grave, 1,ivhich had been prepared from two secondaril y used ca rvcd stones, was n1oved by the excavator, it
was lifted and placed on t he ground beside th e pit, so
its ori gi nal position, the closing of the stone casket grave
could not be obscrvcd (Figs 2-3). 1'he interior of the
stone casket grave was solidly filled in with brown
clayey earth, which suggests that the grave had been
disturbed and n1aybe its lid had also been shifted. This
opinion -vvas supported by a later observation: during
the cleaning of the stone casket grave, the remains of a
small case were found in the 1,ivall of the cutting in the
height of the conten1porary floor level, 30 cm fron1 the
south-eastern corner of the grave. This case probably
belonged to the grave and it was discarded at the robbing of the grave (Fig. 4) . The case was ma de of bronze.
Beside the vertical corner bands, its mounts and handle,
a few iron fragments and charred wood remains were
found. A sn1all flat grey clay bowl lay beside the box,
which was probably also placed here by the conten1porary grave robbers. It should also be added that the skull
of one of the skeletons found in the grave lay at the feet,
which also indicated the violation of the grave and the
disturbance of the burials.
A few bronze crumbles and a coin were found in
the mixed earth filling of the grave.2 The two E-W oriented skeletons were found lying side by side ina depth
of 35 cm (Fig. 5) . The skull of skeleton no. 1 (southern)
lay in the original position, while that of skeleton no. 2
(northern) lay in a secondary position at the feet of
skeleton no. 1. A translucent conical glass tumbler of a

1
2

BARKÓCZI

1951, 9·

1
2

A leletmentés során eló'került fén1- és üvegtárgyak je lenleg
restaurálás alatt állnak.
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BARKÓCZI 1951, 9

The metal and glass objects found during the rescue excavation
are being conserved.
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üvegpohár (/\l~ 64.1; Barkóczi 46; Isings 106b1; 'l'ricr
52), jobb vállánál (7. kép) egy áttetsző, zöldes tónusú,
erősen kihasasodó, nagyméretlí unguentariu1n (Barkóczi
105; Isings 103) került elő. 3 Az 1. sz. csontváz koponyáfibula feküdt.
ja alatt egy bronzból készült hagymafejes
,
A 2. sz. cso ntváz lábánál, a sír ENy-i részében egy korrodált vasdarab, valamint egy tükör ólon1keretének
hullán1vonallal díszített töredéke került elő. A cso ntvázak feje alatt két darab kó'bó1 készült párna feküdt.

grccnish shade stood at the left shoulder of skeleton no.
1 (Fig. 6), \vhich did not have a foot ring and its slightly everted rin1 i.vas cut (AR 64.1; Barkóczi 46; Isings
106b1; 1'rier 52). A translucent unguentariu1n of a greenish shade and a strongly bulging belly (Barkóczi 105;
Isings 103) stood at the rightshoulder (Fig-. 7). 3 A bronze
bulb-headed brooch lay undcr the skull of skeleton no.
1. A corroded iron fragn1cnt and a fragn1ent of the lead
fran1e of a mirror decoratcd '1vith a wavy line were reco vered at the foot of skcleton no. 2 in the NW part of
the grave. Two stone pillows were placed under the
heads of the skeletons.

A leletmentés során feltárt farag ott
kőemlékek

A kó1ádasírt 6 faragott spoliumból állították össze. Fedelét, ahogyan azt fentebb említettük, két töredékes
faragott kően1lék (No. 1a és 1b) képezte, an1elyek e redeti pozícióját, tekintve, hogy helyszínre é rkezésünk
előtt a n1unkagép elmozdította, nen1 tudtuk n1egfigyelni. A kelet-nyugati tájolású sír oldalait további négy,
részben feliratos spoliu1nból állították, és sarkaiknál
habarccsal erősítették össze (No. 2a; 2b; 2c; 2d). A sír
alját összesen 11 darab, kötésbe rakott tegulából rakták
ki (8. /eép), egyikükön LEG(io) I AD(iutrix) bélyeggel.

No. 1. A sír fedele
No. 1a (2. leép): A háttérben 3

Carved stone relics un covered during the
•
rescue excavation
The stone casket grave was composed of 6 carved spolii.
As it has already been mentioned, the lid \vas built of
two frag1nentary carved stone relics (Nos. 1a and 1 b),
which had been removed from the original position
before we arrived on the scene. The walls of th e eastwest oriented grave vvere constructed fron1 four partly
inscribed spolii, and they were fastened together at the
corne rs with n1ortar (nos. 2a, 2b, 2c and 2d.) The botto n1
of the grave was paved with 11 jointed tegulae (Fig. 8),
one of which bears the stan1p LEG(io) I AD(iutrix).

felnőttet

(bal oldalon
gránátalmát tartó nőt, középen irattekercset tartó fiatalabb, a jobb oldalon ugyancsak irattekercset tartó idő
sebb férfit), előttük két gyermeket ábrázoló sí rsztélé
felső töredéke. Felületén fehér stukkóbevonat látszik.
Feliratos része nincs n1eg. Magassága: 113 cn1; szélessége: 117 cn1; vastagsága: 26 cn1.
No. 1b (3. kép): Sírsztélé alsó részének töredéke.
A töredék felső részén a feliratos mező utolsó négy sora,
valan1 in t az alatta elhelyezett reliefes képmező látható,
ez utóbbin a bal oldalon farkas, előtte bárány ábrázolásával. A feliratos inezőt két oldalról csúcsban végződő,
függó1eges levélminta szegélyezi. Megn1aradt a sírsztélé alsó, a földbe h elyezés célját szolgáló nyúlványa is.
A betCíágyakban és a reliefen piros festés n yomai látszanak. Legnagyobb n1agasság: 141 cm;
legnagyobb széles,
sége: 104 cm; vastagsága: 27 cm. Erdemes n1egjegyezni,
hogy a 2. sorban a „I-I" vízszintes hastájának vonalvezetése miatt a cirill „M„-re emlékeztet, és hogy a 3. sorban
a FRA'l'RIB szóban az „I"-t kisebb méretben írták, és az
„R„ és a „B" között, azok inagasságába felhelyezték.

5

3

No . 1. The lid of the grave
No. la (Fig. 2): It is the upper fragment of a stele, which
depicts three adults in the background (a woman holding
a pomegranate on the left, a yo ung woman with a scroll
in the centre and an older man on the right also \Vith a
scroll) and t\VO infants in the front. White stucco coating
can be seen on the surface. The inscribed part is inissing.
Height: 113 cn1; vvidth: 117 cm, thickncss: 26 cin.
No. 1b (Fig. 3): It is the lo,.ver fragn1ent of a stele.
The last four rows of the inscription field can be seen
on the upper part of the frag1nent, \.Yhile the relief field
placed under it depicts a wolf on th e left and a lan1b in
front of it. A vertical leaf ornament pointed at both ends
encloses the inscription field on both sidcs. rfhe lower
projection of the stele, which was dug into the earth, is
also preserved. Traces of red painting can be observed
ín the background of the letters and on the relief as well.
Largest height: 141 cm; largest width: 104 cm; thickness:
27 cn1. It is interesting to note that letter „I-I„ in row 2
resen1bles a Cyrillic „M" because of the direction of the
horizontal line and that letter „I" in thc word FRATRIB
in row 3 is smaller than the rest of the letters and it is
upvvards shifted between letters „R" and „B'>.

--- leg(ionis)J
VJI Cl(audiae)
frater et he
res fratrib(tlS)
J(acienduni) c(uravit)

J\ sírban talált pohárral és unguentaritunn1al n1egegyező típusú

3

üvegek kerültek elő 1998-ban a Komáron1-Szőny-MOLAJ „A" út
leló'helyen végzett leletmentés során feltárt szarkofágokból is.
(BOR!IY-SZÁMADÓ -i999, 5-6, 6. kép- üvegpohár; BORHY-Sz1\MADÓ
·1999, 9, 13. kép - ttnguentariton) .

52

Glass objects of the same types as the tu1nbler and the unguentarium were found in the sarcophagus uncovered during the
rescue excavation of Ko1nárom-Szőny - MOLAJ Road „A" site in
1998. (BoRHv-SzÁMADÓ -i999, 5-6, fig. 6 - glass tumbler; Bo1n1vSzÁMADÓ 1999, 9, fig. 13 - ttnguentari11ni).
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Fordítása: - - - ] a testvéreinek, a legio VII Claudia
[- - - (pl. katonáinak?)], testvérük és örökösük állította
(a síremléket).

No. 2. A kőládasír oldalába beépített kőfaragványok
1\fo. 2a: A sír keleti (keskeny) oldalába befalazott kően1lék (9. kép): Sírsztélé feliratos része, a betCíágyakban
piros festés nyomaival. A szavakat következetesen alkaln1azott, erőtelj esen bemélyített, háro1nszög alakú
interpunctio választja el egymástól. Ligatura: VA (5. sor).
A feliratállító ,édesanya nomen gentiléjében Ailia alak
Aelia helyett. Erde1nes külön megjegyezni, hogy a latin
feliratot fejjel lefelé helyezték a kó1ádasírba (lásd n1ég
2b feliratot is). Magassága: 84 cn1; szélessége: 94 cm;
vastagsága: 22 cm.
D(is) 1\ll(anibus)
M(arco) Jul(io) Ingen
uo eq(uiti) leg(ionis)
I Acl(iutricis) P(iae) ° F(idelis)
5
Ailia (!) Ingenua
mater f(ecit) vagy f(ilio)
Pordítása: A halotti árnyaknak. Marcus Iulius Ingcnuusnak, a legio I Adiutrix Pia Fidelis lovaskatonájának,
Ailia (!) Ingenua, az édesanya állította (vagy: a fiának) .
No. 2b: A sír déli (hosszanti) oldalába befalazott
kően1lék (10. kép): Sírmonumentum épen n1aradt, feliratos
része, a feli ratos mező körül egyszerű kerettel.
,
Erdemes külön n1egjegyezni, hogy a latin feliratot fejjel
lefelé helyezték a kó1ádasírba. Magassága: 62 cm; szélessége: 238 cn1; vastagsága: 22 cm. A felirat szövegezésében több hiba található. 1. sor: Az elhunyt cogno1nenét eredetileg - nyilván a Iulius no1nen gentile
dativusos alakjának (IVLIO) hatására a felirat vésője
NIGELLIO (Nigellius dativusa) alakban véste, és
valószínCíleg csak ezt követően javította ki a Nigellio
dativus-alakjára (Nigelloni). Ugyanígy tévesen került
interpunctio Siscia város nevében az „S" és a „C" közé.
Elvben feln1erülhetne a (don10) Sep(tin1ia) ° Flavia
Sis( cia) c( olonia) feloldási lehtőség is, de a coloni a
városi rang en1lítése a városnévben ezen a helyen aligha
lehet helytálló feltételezés.
D(is) 1\lf(anibus) /
Iulio Nigellio{a}ni (domo) Sep(timia) ° Flavia
Sisc(ia) q(uondam) stip(endiorum) /
XVIII vixit an(nis) XL b(ene)f(iciario)
trib(uni) mil(itum) leg(ionis) I Ad(iutricis)
Ant(oninianae) /
Ael(itts) PaterniantlS coreg(ionaritlS) eitlSdem
heres /
5
f(acienclum) c(uravit)
Fordítása: A halotti árnyaknak. A Septimia Flavia
Siscia városából származó Iulius Nigelliónak, aki 18 évet
szolgált és 40 évet élt, a legio I Adiutrix Antoniniana
tribuntlS milituma beneficiariusának Aelius Paternianus,
az ő regionarius-társa és örököse gondoskodott a síremlék felállításáról.
0
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0
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- - - leg(ionis)]
VII Cl(atlcliae)
frater et he
res fratrib(us)
J(acienclum) c(uravit)
Translation: - - - ] for his brothers, [ - - - (e. g. soldiers?)] of the legio VII Claudia, as their brother and
heir has erected (this 1nonument).

=>

No. 2. Stone carvings built into the walls of the stone
casket grave
No. 2a: Stone monument walled into the eastern (narrow) side of the grave (Fig. 9). It is the inscribed part of
a stele \Vith the traces of red painting in the background.
Consequently used strongly depressed triangular interpunctuation separates the vvords. Ligature: VA (5 h row).
The Ailia forn1 appears instead of the Aelia form in the
nomen gentile of the n1other \vho raised the stele. It is
worth rncntioning that the Latin inscription vvas placed
upside down in the grave (see also inscription 2b).
Ileight: 84 cm; width: 94 cn1; thickness: 22 cm.
D(is) Jv[ ( anibus)
!VI(arco) Iul(io) Ingen
uo eq(uiti) leg(ionis)
I Ad(iutricis) P(iae) ° F(idelis)
5
Ailia (!) Ingenua
rnater f(ecit) or J(ilio)
Its translation runs: To the shadows of the dead.
Ailia (!) Ingenua the mother (either raised it or to his
son) to .tvlarcus Iulius Ingeniis, the 1nounted soldier of
legio I Adiutrix Pia Fidelis.
No. 2b: Stone n1onun1ent \valled into the southern
(longer) side of the grave (Fig. 10). It is the intact inscribed
part of a sepulchral n1onument \V'Íth a simple frame around
the insc1ibed field. It is '"'01th separately 1nentioning that
the monun1ent was placed in the grave with the inscription
upside dovvn. Height: 62 cm; vvidth: 238 cin; thickness: 22
cm. A number of inistakes can be found in the text. Row 1:
1'he carver carved the form NIGELLIO (dative for1n of
Nigellius) as the cognomen of the deceased probably after
the non1en gentile dativus for1n of the name Iulius (IVLIO)
and seems to have corrected it later to the dative form of
Nigellio (Nigelloni). Sin1ilarly, the interpuctuation is mistakenly placed between the „S„ and the „C" in the nan1e of
the town Siscia. Theoretically, this could also be understood
as (don10) Sep(timia) F1avia Sis(cia) c(olonia) but the
mentioning of the colonia municipal rank in the name of
the town \Vould barely be the tight idea in this case.
D(is) 1\1[( anibtlS) /
lulio Nigellio{a}ni (domo) Sep(timia) ° Flavia
S·isc(ia) q(uondam) stip(endiorurn) /
XVIII vixit an(nis) XL b(ene)f(iciario)
trib(uni) mil(itum) leg(ionis) I Ad(iutricis)
Ant(oninianae) /
Ael(itlS) Paternianus coreg(ionarius) eiusdem
heres /
5
J(aciendu1n) c(uravit)
1
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A felirat több é rd ekes szóösszetételt tartahnaz.
Egyrészt n1egemliti Siscia colonia Severus kori városnevét (Septin1ia Flavia Siscia), továbbá a Brigetióban állon1ásozó leg·io I Adiutrix Caracalla-kori kitüntető j elzőjét
(Anton:iniana), an1i ezáltal a feliratra vonatkozóan keltezési tá1npontként is szolgál, valan1int megemlíti a
nevezett legio egyik parancsnokának (tribunus milituni
legionis) és beneficiari usának (beneficiarius tribuni militum legionis) a tisztségét. Problén1át a COREG EIVS
kifejezés feloldása jelenthet csupán. Tekintetbe véve
azonban azt, hogy beneficiariusokkal és katonákkal, ezen
belül is elsősorban centuriókkal kapcsolatban a reg(io) 4
és a reg'(ionarius) 5 kifejezés Brigetióban is többször
előfordul, a n1egoldást is ebben az irányban kell keresnünk, és a coreg(io1iariils) (értsd: „régiófelelős- vagy
körzeti megbízott-társ") feloldás látszik a legkézenfekvőbbnek. Ezzel összefüggésben meg kell en1líteni, hogy
ez a kifejezés - ismereteink szerint - először fordul elő
latin nyelv({ feliraton.
No. 2c: A sír északi (hosszanti) oldalába befalazott
kőemlék (11. kép): 1'y1npanonos záródású sírsztélé bal
oldali része. Jobb oldali kétharn1adát még az ókorban
levésték. A tympanon alatti képn1ezóben női portrébüszt. Magassága: 192-194 cm; szélessége: 82 cn1; vastagsága: 14-21 cn1. A 7 soros felirat szövegét a 6. sor
kivételével nem lehet kiegészíteni.

'l'ranslaLion: 'l'o thc shadows of the <lead. Aelius
Patcrnianus his co1nradc in the region and heir arranged
the raisi ng of a stclc, as .it had been left in the last will
(?), to Iulius Nigellio f'ron1 the to,-vn S·isciaSeptimiaFlavia
who served 18 years and livccl 40 years, to the beneficiary of tribu1ius 11iiliti11n of leg·io I Adiutrix Antoniniana.
The inscrip tion contains a fei,.v interesting word
combinations. First it 1n cntions the na1ne of the to1;vn
Siscia colonia as it was used in the Severus period (Septimia Flavia Siscia), then thc laudatory attribute of legio
I Ad·iutrix in Brigetio fron1 the Caracalla peliod (Antoniniana), which help the dating of the inscription. It also
mentions the ranks of a con11nander (tribunus militum
legionis) and a beneficiary (beneficiarius tribuni militu1n
legionis) of the above-111entioned legion. It is only the
reading of the expression COREG EIVS that can be
problematic. Regarding, ho,·vever, that the expressions
reg(io) 4 and reg(ionarius) 5 occurred repeatedly in connection 1;vith beneficiaries and soldiers, more exactly
centurios, in Brigetio, the solution must be found in this
direction, and the reading coreg(ionarius) (read „responsible for a region or regional procurator") seems to be
the n1ost plausible. It should be mentioned in connection
with the above that, as far as '.ve know, this vvas the first
occurrence of this expression in a Latin inscription.
1Vo. 2c: Stone monun1ent walled into the northern
(longer) side of the grave (Fig. 11). It is the left side of
a stele closed vvith a tympanum. The right-side twothirds were carved off in the Antiquity. The bust of a
woman can be seen in tl1e picture field under the tyn1panu1n. I-Ieight: 192- 194 cn1; width: 82 cin; thickness:
14-21 cn1. The text running in 7 rows - with exception
of the 6 ch row - cannot be completed.
D(is) [M(anibus)]
Fl(avii vagy -aviae) 0 [- - -]
An [- - -]
T(iti) ° Fl[avii ? - - -]
5
Livi [ - - -]
I ° CO[ntari(orum) mil(liariae) c(iviu1n)
R(omanoru1n) ? - - -]
viv[us, -a sibi f(ecit) ?]

D(is) [1\lf(anibus)]
Fl(avii vagy -aviae)
An [- - -]
T(iti) ° Fl[avii ? - - -]
Livi[-- -]
I ° CO[ntari(ontm) mil(liariae) c(ivium)
R(01nanoru1n) ? - - -]
viv[us, -a sibif(ecit)?)
0

5

[- -

-]

No. 2d: A sír nyugati (keskeny) oldalába befalazott
kőemlék (12. kép): Oszloptalapzat, a kifelé néző oldalon
rézsűs kiképzésű felülettel, az oszlopindítást levésték.
Magassága/vastagsága: 25 cn1; szélessége: 88 cn1; hoszszúsága: 108 cm.

..

Osszegzés
1Vo. 2d: Stone monument vvalled into the western
(shorter) side of the grave (Fig. 12). It is the base of a
column with an oblique surface on the outside. The start
of the column was carved off. Height/thickness: 25 cm,
width: 88 cm, length: 108 cm.

Bár a leletanyag restaurálása és dokumentálása még
folyamatban van, a feltárt emlékek alapján egyértelműen
látszik, hogy a kó1ádasír illeszkedik azoknak a síremlékeknek a sorába, amelyeket Brigetio késő római korszakára vonatkozóan a 20. század első felében,<' közepe

4
5

6

20061 Kat. 4.: ex regione Dulca vico Cai Augusti.
RIU 663 (Környe): centurío legionís I Adíutricis reg(ionaríus).
Lásd rnég: IGR Ili, 301 (Pisidia1 Antiochia): eKCX:tovo.pxov
psysrovo.piov; valan1int ugyanez a felirat SEG 48 (1998 /2001/)
503, No. 1519 további példákkal. Centttrio reg(ionaritts) en1lítése
n1ég a vindolandai táblákon: Tablet 250. Vö. SPEIDEL 1984.
BARKÓCZI 1951, 8- 10.
BORHY

4
5
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Borhy 20061 Kat. 4.: ex regione Dulca vico Caí Augusti
RJU 663 (Környe): centurio legionis I Aditttricis reg(ionaritts). See
also: IGR 111, 301 (Pisidia, Antioch.ia): sKa'tovapxov peysrovo.piov;
and the same inscription SEG 48 (1998 /200·1/) 503, No.1519 with
further exan1ples. Centttrio reg(ionarius) is also n1entioned in the
Vindolanda tablets: Tablet 250. Comp. Speidel 1984.
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táján7 és végén feltártak.8 A feliratos és reliefekkel díszített sírkövek révén tovább bővült Brigetio rón1ai
kőfaragványainak sora, és újra bizonyítást nyert az a
többször is n1egfigyelt jelenség, hogy a késői időszak
síremlékeit a korábbi időszak szarkofágjainak illetve
sírsztéléinek újra felhasználásával készítették el. E tekintetben érden1es felhívni a figyelmet arra, hogy az
általu nk feltárt sírból két olyan feliratos e1nlék is előke
rült, amelyeket fordított pozícióban helyeztek el a kő
ládasír oldalában (No. 2a és 2b). Ez azt is jelenti, hogy
a felhaszná lók számára nem volt jelentősége a feliratra
vésett szövegnek, a feliratokon említett sze1nélyekhez
semmiféle módon nem kötődtek. Ennek hátterében
talán olyan radikális népességváltást sejthetünk, ami a
népvándorlás kori népek megtelepedésének irányába
mutat. 9 Az a tény, hogy a No. 2d sírsztélé felületének
kétha rn1adát lefaragták, azt jelzi, hogy ezt a síremléket
nem is biztos, hogy másodlagos felhasználásban helyezték a kó1ádasír oldalába. Felületének kiképzése arra
utalhat, hogy a sírsztélét valamilyen célból - pl. lépcső
ként - n1ár korábban hasznosították, és az általunk
feltárt objektumba legalább harmadlagos felhasználásban került. A leletegyüttes a No. 2b feliraton említett
legio I Adiutrix Antoniniana kitüntető j elzője n1int terminus a quo alapján Caracalla uralkodása utánra, a
sírban talált üvegleletek, pontosabban az enyhén kihajló vágott peren1Cí üvegpohár10 alapján a Kr. u. 4. század
közepe tájára keltezhető.

7
8
9
1Ű

Summary
Although the conservation and the docun1entation of
the find material has not yet been finished, the uncovered ren1ains evidently imply that the stone casket grave
can be fit among the funeral sepulchres that \vere uncovered from the late Ron1an period in Brigetio in the
first half,6 in the middle7 ancl at the end8 of the 201h
century. The inscribed and relief-ornamented steles
have further enriched the stock of Ro man stone carvings
and corroborate the phenomenon, which has a few times
already been observed, that the funeral sepulchres of
thc la te period vvere built fron1 the remains of the sarcophagi and the steles of an earlier period. It is vvorth
calling attention to the fact in this respect that tvvo inscribcd ren1ains were placed in the vvall of the uncovered
stonc casket grave in an upside-down position (nos. 2a
and 2b). ft also n1eans that the text on the inscription
was i nsignificant to thc new users, and they had no affinity of any kind to thc pe rsons mentioned in the insc riptions. This ca n indicate a radical change of the
population, vvhich points to the settlement of peoples
of thc Migration Period.9 'fhc fact that tvvo-thirds of s tele
no. 2d was carved off can suggest that this monun1ent
vvas not placed into the wall of the stone casket grave
in a secondary utilisation. The surfaces imply that the
stele had already formerly been used for another purpose (e.g. as a step) and this i,,vas i ts third use. The find
unit ca n be dated fron1 after Caracalla 1s rule according
to thc laudatory attribute of legio I Adiutrix Antoniniana
n1entioned in inscription no. 2b as a terminus post quem,
and from the n1iddle of the 4 1h century AD according to
the glass wares found in the grave, n1ore exactly the
glass tu1nbler of a slightly everted rin1. 10

6
7
8
9
10

·196·1; BARKÓCZI 1965; BARKÓCZI 1968.
BoRHY 2000; LőRINcz-SzAMADó 1997; Sz1\MADó ·1999
Kiss 1981.
AR 64.1; BARKÓCZI 46; ISINGS 106b1; TRIER 52.
BARKÓCZI
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1951, 8-10
B/\RKÓCZI i961; BARKÓCZI 1965; BARKÓCZI ·1968
BoRllY 2000; LőRINCz-SzÁlvlADÓ ·1997; SZÁMADÓ 1999
Kiss ·1981
/\R 64.1; BARKÓCZI 46; ISINGS io6b1; 'fRIER 52
BARKÓCZI
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1. kép: Komárom/ Almásfüzitő, Gerhát. A leletmentés helyszínrajza
Fig. 1: Komárom/ Almásfüzitő, Gerhát. Plot of the rescue excavation

2. kép: Három

felnőttet

és két gyermeket ábrázoló családi sírsztélé

felső

töredéke {No. 1a)

Fig. 2: The upper fragment of the family stele depicting three adults and two infants {No. 1a)
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3. kép: Sírsztélé alsó részének töredéke a feliratos mező utolsó négy sorával, alatta farkas és bárány ábrázolásával (No. 1.b)
Fig. 3: The fragment of the lower part of a stele with the !ast four lines of the inscribed Field and the depiction of a wolf
and a lamb underneath (no. 1b)

4. kép: Az egykori járószinten talált, eredetileg való színű l eg a sírhoz tartozó ládika darabjai, amelyet
a sír kirablásakor dobhattak ki.
Fig. 4: The rema ins of the case, probably from the grave, which w as found on the con temporary floor level and must
have been discarded at the grave robbery
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6. kép: Áttetsző, zöldes tónusú, kónikus alakú, talpgyűrű
nélküli, enyhén kihajló vágott peremű, AR 6Li.1; Barkóczi Li6;
lsings 106b 1; Trier 52 típusú üvegpohár restaurálás után

5. kép: A két, egymás mellé fektetett, ke let-nyugati
tájolású csontváz a kőládasír kibontása után
Fig. 5: The two east-west oriented skeletons lying side by
side after the opening of the stone casket grave

Fig. 6: Translucent conical glass tumbler of type AR 6Li.1;
Barkóczi Li6; lsings 106b 1; Trier 52 having a greenish shade,
a slightly everted rim and no foot ring after conservation

7. kép: Áttetsző, zöldes tónusú, erősen kihasasodó,
nagyméretű, Barkóczi 105; lsings 103 típusú
unguentarium a sírban
Fig. 7: Translucent strongly bulging unguentarium of type
Barkóczi 105; lsings 103 having a greenish shade in the grave
8. kép: A kibontott sír alja a 11 darab, kötésbe rakott tegulával
Fig. 8: The bottom of the uncovered grave with 11 jointed
tegulae
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9. kép: A sír keleti (keskeny) oldalába befalazott

kőemlék

(No. 2a)

Fig. 9: Stone monument walled into the eastern (shorter) wall of the grave (No. 2a)

10. kép: A sír déli (hosszanti) oldalába befalazott

kőe mlék

(No. 2b)

Fig. 10: Stone monument walled into the southern (longer) wall of the grave (No. 2b)
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11. kép: A sír északi (hosszanti) oldalába befalazott kőem l é k (No. 2c)
Fig. 11: Stone monument walled into the northern (longer) wal l of the grave (No. 2c)

12. kép : A sír nyugati (keskeny) oldalába befalazott kőemlék (No. 2d)
Fig. 12: Stone monument wal led into the western (shorter) wal l of the grave (No. 2d)
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Lászay Judit - Papp Adrienn

Judit Lászay - Adrienn Papp

Kutatások a budafelhévízi fürdőkben

lnvestigations in the Budafelhévíz
baths

2007-ben a tovább folytatódó fürdőrekonstrukcíók
nyornán újabb budai fürdők kutatására nyílt lehetősé
günk. Egyn1áshoz nagyon közel elhelyezkedő területen
dolgozhattunk, bár az eltérő mértékCí beruházások eltérő
n1élységCí kutatást tettek lehetővé.
A Császár fürdó1Jen, a Lukács fürdó'ben és a Malorntó n1elletti „'l'örökfürdó'ben" végeztünk feltárásokat és
hozzá kapcsolódóan falkutatást (1. kép). A falkutatást
G. Lászay Judit (volt AMRK, jelenleg KOSZ), az ásatást
Papp 1\drienn (BTM) vezette, a festőrestaurátori kutatást Nlakold i Gizella, a kőrestaurátori kutatást Nlód y
Péter végezte. 1 1\ Császár fürdő kutatása a kivitelezés
függvényében több hónapra le is állt és csak 2008 júniusában indult újra, a feltárások még folytatódnak.
,

Malomtó,

„

Törökfürdő

A legkisebb 1néretCí n1unkára e fürdő területén nyílt
lehetőség, an1ely nevével ellentétben az 1900-as évek
elején épült. A világháború után lebontott utcafronti
épületszárny területén folytatott ásatás során sen1 régészeti réteget, se1n objektun1ot nem találtunk (2. leép).
A területet a fürdőépület építésekor rendezték, és a hegy
lábába erősen bevágták. Tehát a Lőporn1alon1 (Barutháne) és a hegy között csak, egy keskeny sáv n1aradt, ahol
a Dunával párhuzan1os E-D irányú út haladt el. 2

Lukács fürdő
Másik kutatási területünk a fenti telektó1 K-re elhelyezkedő Lukács fürdő tern1ál részlege, ahol a kör alakú
n1edencének és környezetének kutatását végeztük el.
f\ felújítás szinte csak a betonszerkezetek és a burkolatok cseréjével járt, nagyobb átalakítás ne1n történt, így
nagy n1élyítésekre nen1 volt lehetőségünk. Az építész
tervező3 koncepciója a termálfürdő tömbjének közepén
elhel yezkedő, dél feló1 három ajtón át megközelí thető
zárt, kerek n1edence falainak több helyen való áttörését
célozta, 20. század eleji nyílások felhasználásáva l. A kutatás ar. egykori toronyra és közvetlen közelére koncentrált, de az épületben n1egfigyelhető egyéb lényegesebb,
a periodizációt érintő jelenségeket is rögzítette. A késóbbi terek esetében fó1eg az olyan befalazott fülkék, nyílások azonosítása volt a cél, an1elyek jelen felújítás során
hasznosítva az összképet előnyösen befolyásolhatták. 4
A korábbi kutatások eredményeibó1 tudtuk, hogy a
fürdő kör alakú 1nedencéje az egykori négy saroktornyos
Baruthane egyik tornya. Kin1nach Vihnos 1865-ben

1

A fényképeket Kenéz Pál, G. Lászay Judit, T. Makoldi Gizella,
Papp Adrienn és Turi Péter készítette.

2

RózS1\ ·1963
A felújítás építész

3

4

Bujdosó Győző volt.
A ·19- 20. századi helyiségek kutatási eredményeit e jelentés ncn1
tartu 1mazza.

'l'he continuation of bath reconstructions offered us the
opportunity to investigate a few morc baths in Buda in
2007. vVe could \vork on territorics lying very near to
one another yet the different scales of investments
dcterrn ined the depths of the in vestigations.
Excavations and wall investigations were conducted
in Császár bath, Lukács bath and "Törökfürdő" [Turkish
bath] at Malon1tó (Fig. 1). Judit G. Lászay (forn1erly
AMI\K, actually KOSZ) 'vas the director of the wall invcstigations and Adrienn Papp of the excavation in
Rudas bath, Gizella T. Makoldi \vas the painter conservator in chief and Péter Módy carried out the stone
conservation investigations. 1 The investigation of
Császár bath \vas suspended for months because of the
execution work. It could only be continued in June 2008
and the excavations havc not yet Anished.
,

„

Malomtó,

Törökfürdő

The sn1allest-scale \vork could be carried out on the territory of this bath, 'vhich, despite its nan1e, was built in
the beginning of the 1900's. Neither archaeological layers
nor features were discovered during the excavation conducted on the territory of the frontal wing of the building
that had been demolished after World vVar II. (Fig. 2)
A landscaping took place at the construction of the bath
building a nd the foot of the hill vvas scooped out to a
significant depth. Only a narrow zone ren1ained between
the Gunpo,vder .Nlill (Baruthánc) and the hill, '"'here a
N-S directed road ran in parallel to the Danube. 2

Lukács bath
'l'he other study area 'vas the thermal departn1ent of
Lukács bath east of the above lot, wherc the round
basin and its environn1ent were invcstigated. l "'he reconstruction was litnited to barely n1ore than the exchange of the concrete structures and the ti les and no
significant reshapi ng was designed so '"'e could not dig
into larger depths. 'fhe concept of the architect3 focused
on cutting openings into the walls of the round closed
basin in the centre of the block of the thermal bath,
\·v hich could be approached through three doors in the
south. He intended to n1ake use of the openings from
the beginning of the 2oi1 century. The investigations
concentrated on the one-time tower and its close vicinity, and we also recorded significant phenomena that
could provide information on periodisation in other
1

1

Photo: Pál Kenéz, Judit G. Lászay, Gizella T. Makoldi, Adrienn
Papp and Péter Turi.

2
3

RózSA 1963

tervezője

The architectural design was n1aclc by

Győző

Bujdosó
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készült rajza a Császárn1alon1r6l egyszerre mutatja a
meglévő és a tervezett állapotot. 5 A felső két torony rna
,
már a frankcl lcó út nlú esik (4. !?ép). Az EK-i torony a
fürdő be l ső terü lct6 re esik, <le visszabontva. 1\ l)K-i
torony pedig a tcrrnúl r6szbcn tal{llható. 6 J\ tcrn1{1I területét é ri ntő periódusok vázlatos áttekintése:
- török lőporn1alo111 (16-17. sz.)
- Császármalon1 1686-1884; Gőzfürdő a Cs{1szárn1alo1nban 19. sz. közepe; Malo1népület és fürdő átépítése az 1860-as évek eleje
- 1885 Wellisch Sándor és Gyula - gőzfürdő építése
- 1905 Ray Rezső - úri gőzfürdő bővítése
- 1912 Kőrössy és Kiss - átalakítás, bővítés
- 1919 Szentgyörgyi és Tsa. - földszint, kazánház
bővítése

parts of the building. ln the case of the later spaces, the
primary goal vvas the identification of built up niches
and openings that could be used at the actual renovation
to enhance the overall picture. 4 We know from the results of fonner investigations that the round basin of
thc bath was onc of the four towers of the former
Baruthanc. Viln1os Ki1nnach's drawing of the Császármalon1frorn1865 shows both the actual and the planned
condition. 5 'l'he uppcr tvvo towers can to date be found
undcr Frankel Leó Road (Fig. 4). The NE tower, which
had stood on the later interior territory of the bath was
also pulled down. Thc SE tower can be found in the
thermal deportment.6 rl'he sketchy review of the periods
relevant to the territory of the thermal department is
as follows:
- Turkish gunpowder inill (16 111-17[11 centuries)
- Császármalom 1686-1884; steam bath in Császármalom, mi dd le of the 19th century; reconstruction of the
mill building and the bath, beginning of the 1860's
- 1885 Sándor and Gyula Wellisch - steam bath
-1905 Rezső Ray- enlargement of the gentlemen's
steam bath
- 1912 Kőrössy and Kiss - reconstruction, enlargen1ent
- 1919 Szentgyörgyi and Co. - enlargement of the
ground floor and ,the boiler-house
- 1920 Emil Agoston - reconstruction
- 1922 Szentgyörgyi and Hikisch - reconstruction
of the bath
- 1928 József and Lajos Rothauser - adding a storey
- 1928 En1il Falán yi - n1odification
- 1934 József and Lajos Rothauser - modification

,

- 1920 Agoston Emil - átalakítás
- 1922 Szentgyörgyi és Hikisch - fürdő átalakítása
-1928 Rothauser József és Lajos - emeletráépítés
- 1928 Falányi Emil - n1ódosítás
- 1934 Rothauser József és Lajos - n1ódosítás.
A Lukács fürdő épülettömbjének földszintjén elhelyezkedő tern1álfürdő az egykori Császármalom maradványait foglalja magába, s a fürdő 1884-tó1 fél évszázadon keresztül, több átépítés után kapta mai formáját,
amelyet a második világháború utáni felújítások leginkább már csak módosítottak. 7 (A fennn1aradt tervek nem
adnak egyértelmű információt, mivel a megépült állapot
sokszor eltér a tervezettó1).
Több mint száz év alatt az épület folyamatos átalakításokon és bővítéseken esett át. A tern1álvizes fürdő
funkció a lehető legintenzívebben veszi igénybe az
épület burkolatait (ezek gyorsan elhasználódnak), a
gépészeti berendezéseit, inelyek állandó korszerűsítésre
szorulnak. Nen1 utolsó sorban a tu lajdonos/kezelő, a
terek gyakori átalakításával, funkcióváltásával a közönség változó igényeit kívánja kiszolgálni. A felújítás során
lebontották a fürdő belső burkolatait és a n1edencék
betonszerkezetét, így a torony falfelülete kutathatóvá
vált. A fal szerkezetét és a benne inegtalált, a toronnyal
együtt épült nyílások szerkezetét tekintve egyértelmCíen
megállapíthatjuk, hogy a vizsgált torony kutatható szakasza török kori.
Szint alatti n1élyítésekre csak nagyon szCík lehetőség
nyílt, csak a tornyok közötti összekötő falak lokalizálását
végezhettük el. Ekkor kiderült, hogy a falakat csak a
jelenlegi padlószint kialakításához bontották vissza: a

The thern1al bath on the ground floor of the block
of the Lukács bath encloses the remains of the farmer
Császárn1alon1. The bath gained its actual form after a
series of reconstructions in the fifty years starting in
1884, and it was only modified by renovations after
World vVar II. 7 (The preserved designs do not provide
evident inforn1ation since the final situation was often
different fron1 the designs.)
For more than one hundred years the building was
constantly reconstructed and enlarged. The function of
a thermal bath very intensively vvears off the tiles and
the n1echanic equipn1ent, which needs to be continuously modernised. Last but not least the owners/manag-

4
5
6

7

CSEMEGI ·1942, ·154.
A fürdővel kapcsolatos forráskutatást összefoglaló tanuln1ányt
Ritoók Pál és Rozsnyai József (Hild-Ybl Alapítvány) készítette.
A tcri.iletró1 szóló részletes történeti kutatást végzett Kubinyi
András (KUBINYI 1964).
A tornyot kerek medenceként először az 1885-ös nagy fürdó1<lépítés foglalta be az épi.ilettön1b belsejébe. A késóbbi átalakítások
ehhez újabb traktusok és emelet hozzáadásával jártak így a torony
mind beljebb került az egyre összetettebb alaprajzban.

5
6

7

6Li

The results of the in vestigations of the ·191h-2o•h century roon1s
are not included in this repo1t.
CSEMEGI 1942, 154
The study sun1n1ing up the research of thc sources on the bath
was prepared by Pál Ritoók and József Ro7.snyai (Hild-Ybl Fund).
András Kubinyi studicd the history of the territory in details
(KUBINYI 1964).
The tower was first integrated as a round basin in the interior of
the block at the large bath construction in 1885. Later reconstructions ad ded new wings and storeys so the tower was shifted n1ore
and more inwards in the increasingly con1plex ground plan.
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nagy újkori feltöltésben megtaláltuk a tornyok közötti
összekötő falakat. Sem az alapozási síkok, sem az egykori járószintek tisztázására nem kerülhetett sor.
A helyszíni kutatás feladata volt a Lukács fürdő
termálfürdő épületébe foglalt torony falazatainak kiszabadítása a késó'bbi köpenyezések, elfalazások alól, a
különböző építési periódusok elkülönítése, az épület
funkcióváltozásait követő képének felvázolása. Alapvető
kérdés volt annak tisztázása, vajon a megmaradt falazatok középkori vagy török eredetűek, hol csatlakozik a
toronyhoz a két inalomfal. A n1ellékelt,, tervezett alaprajz
részletén látható, hogy elsősorban az E-i és Ny-i oldalon
vastag köpenyezés borítja a toronytestet. Bujdosó Győző
tervező az archív tervek alapján berajzolta a 20. sz. első
harmadában létező nyílásokat, mivel a kerek zárt n1edenceteret nyitottabbá kívánta tenni.8 A mellette lévő
ábrán a nyílások elhelyezkedése, a feltárás alapján az
általunk használt számozással (5. kép).
A falkutatás és a régészeti feltárás eredményei
egymást kiegészítik, értelmezik. Makoldi Gizella festő
restaurátor végezte a festések feltárását. A vakolatokból
és festésekbó1 n1intát vettünk hogy a KÖSZ laboratóriumában Pintér Farkas geológussal és Szilágyi Gáborné
vegyészasszisztenssel n1egvizsgá1hassuk azokat. Ez a
munka még nem zárult le.
A lőpormalon1 számára a hévizes források alapvetőek
voltak, mivel az így minden évszakban zavartalanul
működhetett. Egy ilyen üzem mindig stratégiai fontosságú, ezért erődített építmény volt a török korban, ugyanút ellenőrzésére is szolgált.
akkor a Budára vezető
,
A toronytest ENy-i szakaszán a köpenyezés alól
eló'bukkant egy félköríves nyílás kőkerettel, a n1edence
feló1 vékony befalazással. A toronytestnek ezen az oldalán nagy téglaátfalazás van. Jobbra ettó1 a hippodrom
medence feló1i átjáró található. A falkutatás ebbó1 az
állapotból indult. A torony falazatait kívül-belül letisztítottuk a rávakolt cementes anyag nagy részétó1, a fugákból kikapartuk az idegen anyagot annak érdekében,
hogy anyaguk, így
készítési idejük jobban meghatároz,
ható legyen. Az E-i oldalon a köpenyezés alól épebben
került elő a torony kőfala, mint a délin (3. kép). A közlekedő feló1 vastag cementes vakolat fedte az eredeti
felületet, ezt nehezebb volt eltávolítani. A toronyfalazat
nagyrészt faragott kó'bó1 készült. A külső felületben nagy
mennyiségű másodlagos faragott követ találtunk: nyíláskáva kőtöredéke, szárkő, pillérelem, kis háromnegyed
vagy teljes oszlopocska törzse stb. A kőfal szerkezete: a
faln1ag törtkő, n1elyet kívül-belül faragott kövek fognak
közre. A falazáshoz vegyesen használtak mészkövet és
szürkészöld andezitet, pontosan úgy, m int a Rudas
fürdő esetében. A kötőanyag jó minőségű, erős mészhabarcs, folyami kaviccsal (a többi török fürdőnél ta,
pasztalt módon kétféle, fehér és szürke színű). Az E-i
paláston vörös meszes külső festés maradványait talál-

8

Ybl Tervező KIT. ET-2 tervezett földszinti alaprajz.

ers intended to meet the changing demands of the
public with frequent reconstructions and functional
changes of the spaces. During the renovation, the interior tiles of the bath and the concrete structure of the
basins were dismantled so that the wall surfaces of the
tower could be investigated. We can de.finitely state regarding the vvall structure and the structures of the
openings built together with the tower that the investigated part of the tower was built in the Turkish period.
We had limited opportunities to dig deeper, we could
only localise the walls that connected the towers. Th e
walls turned out to have been pulled down to a level
sufficient for the construction of the actual floor level:
the walls that connected the towers were f ound in the
thick modern filling. Neither the foundation levels nor
the contemporary floor levels could be clarified.
The goals of the investigation were the uncovering
of the walls of the tower enclosed in the building of the
thermal bath of Lukács bath from under the later apron
walls and immurations, the separation of the subsequent
construction periods, and sketching the picture of the
building after the functional changes. The basic task was
to clarify if the preserved walls came from the Middle
Ages or the Turkish period and where the two mill walls
joined the tower. The detail of the attached ground plan
design shows that a thick apron wall covered the body
of the tower first of all on the N and W sides. Győző
Bujdosó included in his designs the openings that had
still existed in the first third of the 2Qth century according
to archive designs since he intended to open up the
closed basin space.8 The illustration beside it (Fig. 5)
shows the distribution of the openings by the nu1nbers
we gave then1 as they were uncovered.
The results of the wall investigation and the archaeological excavation complete and interpret each
other. Gizella rr. Makoldi painter conservator uncovered
the painted surfaces. Samples vvere taken from the
plastering and the painted surfaces to be analysed by
Farkas Pintér geologist and Gáborné Szilágyi chemical
assistant in the laboratory of the KÖSZ. The analyses
have not yet been tern1inated.
Thermal springs were essential for the gunpowder
n1ill since with then1, it could continuously work all the
year round. An industrial unit of this kind has a strategic significance and consequently it was a fortified
building in the Turkish period, which, at the same time,
also controlled the road to Buda.
A semicircular opening appeared from under the
apron wall in the NW section of the tower with a stone
frame and a thin immuration on the side of the basin .
On this side of the body of the tower, there is a large
brick wall. The passage from the hippodrome basin can
be found on the right. Wall investigations started from
this situ ation. The majority of the cemented material

8

Ybl Tervező KIT. ET-2 ground-plan design of the ground floor
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tuk, néhol világos rózsaszínre kopva. A vékony meszes
festés fino1nan rákent a kövekre és belesin1ított a fugákba - egyidejű a kőfallal. A déli oldalon a felületet már
korábban teljesen letisztít ották, ott nen1 maradtak festésnyon1ok.
,
Az E-i és a D-i oldalon a torony felső része téglával
átfalazott. Ez a téglafalazás K-ró1 Ny-ra tartva lejtősen
egyre nagyobb felület(í (kb. +330 centin1éterró1 indul).
A Ny-i oldalon inár teljesen átépített. Ez a téglafalazat
a kibontott, 6. sz. kó1,eretes ajtónyílással egyidős. Az
ajtónak két szárkövét és küszöbét találtuk in situ. A küszöb 55 cm-vel volt lejjebb a mai járószintnél. A szárkövek élszedettek, másodlagos felhasználásúak, az élszedés
profilja különbözik, a középkori faragott kövektó1 eltérően nem kemény inészkó'bó1 készültek, a küszöbkő
sen1 ide készült eredetileg. Mindkét szárkő külső felületét a 20. századi járószint felett n1egfaragták, a szint
alatt feltárt rész ek azonban épek és festés is van rajtuk.
Legalul több vörös, felette okkersárga, n1ajd fehér festésréteg következik. Az ajtó szemöldökköve h iányzik,
egy a jelenlegi járószinthez tartozó, 20. századi íves
záródású, cementes vakolatú ajtó felső negyede látható
a helyén. Ennek az ajtónak a kialakításakor inegvésték
a korábbi periódusú E-i ajtókávát. A másik káva azonban
épen megmaradt, rajta a cementes rákenések alatt feltárható volt a vörös festés, an1ely ráfordul a kó"keret
belső felületére is. Az ajtó felső záródása isn1ert, mivel
a festett déli kávában a szegmensíves vállindítás is megmaradt a h ozzá tartozó vakolattal és vörös festéssel.
A inásik oldalon kívül két tégla inegn1aradt a teherhárító ívb61.
A kutatóárokban a várt helyen,, a n1ai járószint alatt
eló1<erült visszabontva a n1alom E-D-i irányú, egykor
két tornyot összekötő (1,50-1,55 n1 széles) kőfala. A torony felmenő falazatában is megfigyelhető e falnak
nyoma, nem nagy felületen, mert a nagy kiterj edéslí
téglaátfalazás, an1elybe késó'bb újabb 20. századi nyílást
törtek bele (7 sz. nyílás), már újabb felület. A mélyebb
járószint, az ajtó kó1<eretének anyaga, neogótikus stílusa, a festés és az a fo ntos tény, hogy a b elsó'ben a lépcsők
felső, legújabb kori rétegének eltávolítása után egy a
toronybelsó'ben kialakított lépcsős medencének több
periódusa közül a legkorábbinak belül is végig vörös
falú szintje ehhez az ajtóhoz tartozott,
arra enged kö,
vetkeztetni, hogy a Vasárnapi Ujság 1864-es illusztrációján9 látott ron1antikus stílusjegyeket is n1utató épület
részletével van dolgunk. A 19. század közepén a Császármalom két déli tornyának belsejében medencét
alakítottak ki, itt a Dan1enbad (női n1edence) volt. A korábbi lőpormalom - akkor gabonan1alom - épületét
romantikus stílusban átalakították, a déli tornyokban
n1edence beépítésével a fo rrások vizét a belsó'ben is
fürdésre hasznosítva. Ebben a nagy téglafelületben az
ajtótól E-ra egy újabb, késó'bbi téglaátfalazás található.
;

;

9

Vasárnapi Újság 1864. 10. sz. 141.

daubed on the ,.vall \.Yas cleaned from the interior and
the exterior surfaces of the tower walls. The alien n1aterial was scraped off fro1n the joints to create better
opportunities for the detern1ination of their n1aterial
and th e time of their production. The ston e wall of the
tower vvas found in a better condition under the apron
wall on the N side than on the S one (Fig. 3) . A thick
cement plaster covered the original surface on the side
of the passage, which was inore difficult to remove. The
walls of the tovver were n1ostly built from carved stones.
A large nu1nber of carved stones were found ina secondary position in the exterior surface: the stone fragment
of a reveal, a jamb stone, a pillar elen1ent, the body of
a small three-quarter or round small colun1n etc. The
structure of the stone wall was the following one: The
core was rubble enclosed by carved stones from the
inside and the outside. Lin1estone and greyish green
andesite \Vere n1ixed in the wall exactly like in the case
of Rudas bath. The binding n1atter vvas a hlgh quality
lime inortar with river pebbles (it \>Vas white and grey
just as it could be observed in oth erTurkish baths). The
remains of a red lin1y exterior painting could be found
on the N n1antle, which was worn to a pink shade at a
few places. The thin lin1y painting was finely spread on
the stone and smoothed into the joints: it was contemporary to the stone vvall. The surface had already been
completely cleaned on the southern side leaving no
traces of painting.
The upper part of the tower vvas rebuilt from bricks
on the N and S sides. Thls brick wall occupies an increasingly large surface ina slanting line fron1 the E toward
W (it starts from about +330 cn1). The W site is con1pletely rebuilt. This brick wall is contemporary to the
re-opened stone-framed door opening no. 6. Two jan1b
stones and the threshold of this door vvere found ín situ.
The thresh old was 55 cin lower than th e actual floor
level. The door jambs profiled in various patterns were
secondarily used. As opposed to the medieval carved
stones, they '"'ere not n1ade from hard lin1estone and tl1e
threshold stone had not originally been prepared for this
door. The exterior sur.faces of both jambs were carved
over the 20 1h century floor level, vvhile underneath they
are complete and even show traces of painting. The
lowern1ost red paint layer is topped by an ochre yellow
one, which was followed by a whlte paint layer. The
lintel of the door is n1issing; it was replaced vvitl1 the upper quarter of a 20111 century door of an arched closing
bearing a cen1ent plaster, vvh.ich belongs to the actually
existing floor level. When this door was n1ade, the N door
reveal of the earlier period was cut R\vay. The other reveal, however, ren1ained intact and the red painting,
which ran over the interior of the stone frame, could be
uncovered under the cement plastering. The upper closing of tl1e door is known since the start of the segmental
arch has been preserved together with the plastering and
the red painting. On the other side, two bricks of the arch
of discharge have b een preserved on the outside.
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A toronyfal hippodron1 medence felé eső szakasza
a falban látható kőkeret déli kávájának vonaláig és a
küszöbének magasságáig kőfal (7. kép). Ebben a kőfalban
(a küszöb mellett), a kis felületben is több középkori
n1ásodlagos követ találtunk beépítve. Köztük szárkövet
és egy pillérele1net, amelynek egyik illeszkedő oldalán
szerkesztési vonalak láthatók.
Ezt a darabot kjen1eltük.
,
A hippodron1 medence E-i végébe belebontva előkerült
a lőporn1alo1n K-NY-i fala, amely a vizsgált szakasz alsó
részén beköt a toronyfalba, e felett pedig annak nyoma,
megvésett, kiálló felületű, faragott kövek láthatók.
A n1alomfal rövid darabjának csak a déli síkja van n1eg,
mert a medence íves fala ráépült. A visszabontott n1alon1fal külső élénél egy nagyn1éretű fehér márvány
rón1ai követ találtunk (92x27x30). 10
A téglafalban látható kőkeret egy az egykor a torony
inedenceterébe közvetlen átjárást biztosító ajtóhoz
(90x200 cm) tartozott. Mellette egy kisebb, egyenes
tégla áthidalójú (85x200 cm) keretezetlen, keskeny elfalazott ajtónyílás. A keskeny nyílás korábban készült.
Teherhárító ívének bal szélét és a bal oldalán lévő téglasort részben levésték a kőkeret behelyezésekor.
A sze1nöldökkő felett átfalazás van, melynek jobbszélét
egy hosszú függ61eges varrat jelzi. t\z átfalazás jobb
széle kevésbé feltűnő.
A toronyfal déli külső oldalának felső szakasza
,
téglával átfalazott, téglái, habarcsa azonosak az E-i oldal
19. század közepi falazatával. Alul a toronyfal (a mai
járószintt61 kb. 270 cm magasságig) faragott kövekb61
készült, a három nyílást jól láthatóan ebbe törték bele
utólag, kőkereteik mellet téglakifalazás. A középső ajtó
kőkerete egyenes záródású, profilja klasszicizáló, ez a
legkorábbi közülük. A két szélső félköríves ajtó egy fázissal kés6'bbi, 20. századi.
A toron.y belse-jében a n1ai járószintt61 130-170 cm
magasságig faragott kövekb61 készült fal van, e felett
téglafalazat található. Noha a felületek felső szakaszáról
a cen1entes vakolatot csak kevés helyen volt módunk
alaposan letisztítani, a látottak alapján úgy gondoljuk,
hogy az oldalfal téglafalazata (a 6. ajtó két oldalán látható kivételével) és a medenceteret lezáró téglakupola
falszövete egységes, egyszerre készült. A kupolát záró
opeionnal együtt 1885-ben, amikor n1ég földszintes volt
a fürdő, a felülvilágító pazar bevilágítást engedett a zárt
belső térbe.
A kupolaboltozat vállindítása feletti magasságban 6
db, egy sor tégla rövidebb oldalából kialakított ív található, a kupola falszövetébe jól illeszkedően, azzal egyszerre készült. Az ív belső szélessége kb. 90 cn1, n1agassága kb. 60 cm, az ív alul nem folytatódik. Ezek ne1n
voltak nyitott félköríves ablakok, beforduló festés nyo1nát nen1 észleltük az ív belső peren1én, az ív alatti falazás jellege sem ütött el a boltozat többi részét61 (folyamatos a falazás), könyöklő jellegű kialakításnak sem
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J\z utolsó a faragvány kiszerkesztett n1érete.

Asit had been expected, the N-S runrung (1.50-1.55
m broad) stone \vall of the n1ill that once connected two
tovvers was found in the excavation trench under the
actual floor level in a pulled down condition. The
traces of this vvall could also be observed in the vertical
wall of the tower although only on a small surface since
the large brick vvall, in which a new opening vvas broken
in the 20 111 century (opening no. 7), was a inore recent
surface. The lower floor level, the n1aterial of the stone
door frame, its neo-gothic style, the painting and the
important fact that the level with thc red painted wall
running in the entire length under the modern surface
came from the earliest phase of the stepped basin built
inside the tovver and it was conten1porary to this door
suggest that this is identical to the building part of romantic stylistic
traits that can be seen in the illustration
,
of Vasárnapi Ujság from 1864.9 A basin was built inside
the southern tovver of Császármalom in the middle of
the 191h century, which was a Damenbad (ladies' bath).
The building of the forn1er gunpowder mill, flour-1nill
at that ti1ne, was rebuilt in a ro1nantic style, and with
establish ing basins in the southern towers, the waters
of thc springs were used for bathing. A later brick wall
can be seen N of the door in this large brick surface.
1'he stretch of the tower wall on the side of the hippodrome basin is built of stone until the line of the
southern reveal of the stone frame and to the height of
the threshold (Fig. 7). A number of n1edieval stones are
built into this stone wall (next to the threshold) even on
the sn1all surface. A jamb stone and a pillar element with
construction lines on the fitted side can be identified
among then1. The latter iten1 was lifted from the wall.
The E-W running wall of the gun povvder mill \-vas found
in a pulled down condition at the N end of the hippodrome basin. It was bonded into the wall of the tovver at
the lower part of the stretch, while above it we could
observe the traces of the bonds: gouged, carved stones
jutting out from the wall face. Only the southern face of
a short section of the mill wall has been preserved, since
the arched wall of the basin was built over it. A large
white marble Roman stone (92x27x30) was found at the
exterior edge of the pulled clown mill wall. 10
The stone frame in the brick wall belonged to the
door (90 cn1 x 200 cm) that once offered a direct passage
to the basin space of the tower. Beside it, a smaller narrow immured doorway can be found with a brick lintel
but vvithout a fran1e (85 cm x 200 cm). The narro'"'
opening was n1ade earlier. The left cdge of the arch of
discharge and the brick row on its left were partly cut
off '"'hen the stone fran1e was inserted. The area over
the lintel vvas re-walled, the right edge of which is
marked by a long vertical joint. The right edge of the
new wall section is less conspicuous.

9
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Vasárnapi Újság 1864. no. 10. 141
The calculated n1easurement of thc last carving

R ÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007

volt nyoma. A téglaívek sem a korábbi, sem a 20. századi nyílásáttörésekhez nem igazodnak, háron1 pár egymással ,szemben helyezkedik el. A 2. nyílás középtengelyét61 E-ra az egyik, vele szen1ben az ivókút fülkéjét61
D-re egy másik. A 3. nyílás tengelyét61 K-re egy, szemben
vele, a 6. nyílás felett a n1ásik. A 4. nyílás tengelyét61
nyugatra fent egy ív, az 1. nyílás tengelyét61 nyugatra
sze1nben vele a másik. Az ívek itt boltozatkönnyítésre
szolgálhattak, egyszerű építéstechnikai szerepük van.
A toronybels6'ben az építészeti tervben 8 nyílás
szerepel. Hetet a kutatás során megtaláltunk, n1egtisztítottunk, szükség és lehetőség szerint kibontottunk, az
1. és a 6. sz. nyílások teljes kibontására a kivitelezés
során novemberben nyílt n1ód. A mi számozott ábránkon az 5. és 6. nyílás között tömör fal van, ugyanakkor
a terven itt az ivókút n1ellett a hippodrom inedence
felé is látható egy, az archív tervek alapján tervezett
áttörés. Az ivókút falfülkéjéhez tartozó befalazás megüvegesedett cementes habarcsa és a hippodrom n1edence feló1i kőkeretes ajtóba vezető, szintén cementes habarcsú befalazásba annak nehézsége miatt csak a
jelenségek n1egfigyeléséhez legszükségesebb n1értékben
bonthattunk bele, így ott a feltárás során nyílás nen1
keletkezett.
7. nyílás. Egy 210x95 cn1-es álló téglalap alakú áttörés a falban, aminek a 20. sz. második felében készült
befalazásán vastag ce1nentes habarcs volt. Keleti káváját
a kőfalba, nyugatit már a téglafalba bontották bele.
Hasonló méret{í és jellegű áttörés látható az 1. sz. nyílásnál is. A Hikisch- Szentgyörgyi féle 1922-es terven
látható 6 faláttörés a toronytesten. A K-Ny-i metszeten
ezeknek félköríves záródásuk van. Ez a félköríves kialakítás megegyezik a 3. és 5. ajtó fülkéjének és keretének
záródásával, a 6. nyílás feltárt, a 19. század közepi alacsonyabb járószinthez tartozó ajtó egyik káváját és
szemöldökkövét n1egsemmisítő cementes vakolatú
fülke ívével. A köpenyezés elbontásakor az 1. nyílás
medence fel61i befalazásánál is ez az ív rajzolódott ki.
A 7. nyílásnak semmilyen korábbi előzménye nem volt.
A nyílás küszöbe alatt a toronytest kőfalazata fut tovább.
külső oldalon ezen a helyen köt be a visszabontott
A
,
E-D-i malomfal.

6. nyílás (6. kép): Az átalakítások kronológiája a
következ6'1 1:
1. A török lőpormalom idején és a Császármalom
korábbi korszakában ezen a helyen, csak más szinthez
tartozóan volt az udvari bejárat a torony földszintjére.
Ennek nyoma ma már csak a 18. századi és 19. sz. eleji
helyszínrajzokon maradt fenn, anyagi valójában nem.
2. A 19. sz. közepén a malo1nudvar DK-i sarkába, a
toronyhoz kapcsolódó földszintes épületet emeltek. Az
érintett szakaszon a torony kőfalát elbontották, az új

11

Ugyanezt a periódusszámozást alkalmazzuk minden nyílásnál.

The uppe r section of the southern exterior side of
the tower wall was rebuilt from bricks, and the mortar
was identical to that used in the wall on the N side built
in the middle of the 19111 century. The tower wall was
built fron1 carved stones at the bottom (to a height of
about 270 cn1 fro1n the actual floor level), and the three
openings were obviously later cut into this wall. The
architraves were made from bricks around their frames.
The stone frame of the central door is closed ina straight
line, its profi.le is classicistic: this is the earliest one. The
tvvo lateral semicircular doors were prepared a phase
later in the 2och century.
A wall made of carved stones can be found to a
height of 130-170 cm from the actual floor level in the
interior of the tower topped by a brick vvall. Although the
cement plaster could be thoroughly cleaned from the
higher parts of the surfaces at only a few places, the
observations imply that the brick wall (except for the
one that can be seen on the two sides of door no. 6) and
the wall of the brick dome that closes the basin area are
similar: they were built at the same time. Together with
the opeion that closed the dome, the bath was excellently illuminated from the top in 1885 when it still
consisted of only a single storey.
Six arches built from the shorter sides of each a
brick row can be found above the shoulder of the dome,
which were bonded into the wall structure of the dome.
It means that they were prepared at the same time. The
interior width of the arch is about 90 cm, its height is
60 cm, and the arch does not continue at the bottom.
They were not semicircular open windows, no traces of
painting turning inwards on the arch could be detected,
the wall structure under the arch was similar to the rest
of the dome (continuous walling) and there was no trace
of a structure that could be interpreted as a sill. The
brick arches were not adjusted to the 2och century openings either: the three pairs face each other. One of them
can be found N of the middle axis of opening 2, while
the other one is facing it S of the niche of the drinking
fountain. An arch can be seen E of the axis of opening
no. 3, the other one faces it above opening no. 6. An
arch is W of the axis of opening no. 4, it is above it,
another one faces it W of the axis of opening no. 1. The
arches served the discharging of the dome: they had a
simple construction technological role.
There are 8 openings inside the tower in the architectural designs. Seven of them were found during the
investigation: they were cleaned and opened where it
was possible. Openings nos. 1and6 could be re-opened
within the frames of the execution work in Noven1ber.
ln our numbered illustration, a solid wall is indicated
between openings nos. 5 and 6, while the design contains
yet another opening according to the archive designs
beside the drinking fountain toward the hippodrome
basin. We could open the immuration of the niche of
the drinking fountain and the stone-framed door on the
side of the hippodrome basin only to the depth indis-
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téglából készült átfalazás nem követte a korábbi kőfal
ívet, kiegyenesítette a görbületet. A szegn1ensíves fülkéjű, több eltérő profilú kőkeretbó1 egyenes záródású
romantikus ajtót alakítottak ki benne. Az ajtó belső
kávája és a kőkeret a hozzá tartozó külső falfelület is
vörösre volt festve. rfehát az ehhez tartozó belső medencetér és a külső falfelület is vörös színű volt. A medencetér belső vörös festésére a vakolat leverésekor és
a felső lépcsők elbontásakor további bizonyítékot szereztünk. A medence vizének vízszintjét különböző
1nagasságú, keskeny gy(írlís vízkó1erakodások n1utatták
a torony belső falán, melyeket első rétegként többször
megújított vörös festés fedett.
3. 19. sz. vége-20. sz. első harmada? Befalazták az
ajtót, benne félköríves hátfalú, isn1eretlen magasságú,
cementes vakolatú fülkét alakítottak ki.
4. Három téglával megemelték a fülke szintjét, ezt
az emelést a n1edence lépcsőinek esetében is megfigyelhettük.
5. 1922-ben teljesen áttörték a falat. Az öltöző külső
járószintjéhez igazodva félköríves záródású ajtót alakítottak ki, megemelték a n1edence szintjét. Befalazták a
fülkének az új, n1agasabb medenceperem alá eső ré,
szet.
6. 1945 után teljesen befalazták a nyílást, az 1. és 7.
nyílásokhoz hasonlóan.
Az 5. és 6. nyílás közötti falszakasz: Legutolsó állapo-

tában a szakasz közepén egy falikúthoz tartozó kis fülke
van, amelyhez megüvegesedett, ken1ény cementes habarcsú tégla kifalazás tartozik. A vizsgált rész szá1nos
átalakítás nyomát őrzi. A falszakasz kronológiája:
1. A török lőpormalom kőfalában kialakított, a, déli
fal előtti térség megfigyelésére szolgáló lőrésablak. Eszaki, fehé r meszelésű, vakolt kávája részben előkerült.
2. A 19. század közepén, 1884-ig a női fürdő n1edencés teréhez tartozó vörös festésű ablak.
3. 19. sz. vége-20. sz. első ha1mada? Lépcsős átjáró
a hi ppodrom medence felé.
4. Az átjáró lépcsőszintjét három téglával megen1elték.
5. 1922-ben két végén egy-egy sor téglával elfalazták
, ., ,
az aqarot.
6. 1922 után kis falikutat építettek bele.
5. nyílás: A nyílás káváit nagyrészt a kőfalba, a jobb
káva felső részén a 19. sz. közepi sötét téglás, barnászszürke habarcsú téglafalba törték bele. Ez a téglafal a
hippodrom medence felé készült átjáró kávakifalazása,
a túloldalon a közlekedő felé pedig egy félkupola boltozattal lezárt homorú hátfalú fülke kifalazása. Korábbi
nyíláselőzn1ény nincs. Ebbe a téglafalba másodlagosan
behelyezett a félköríves 20. századi kőkeret.

pensable for the observation of the phenon1ena because
of the difficulties caused by the vitrified cement mortar.
ln these cases no openings were created.

Opening no. 7: It is a 210 cm x 95 cm large vertical
oblong-shaped opening in the wall, the '"'alling up of
vvhich had thick cement mortar fron1 the second half of
the 20 111 century. The eastern reveal was cut into the
stone wall, the western one into the brick vvall. An opening of similar measuren1ents and features can be found
at opening no. 1 as well. ln Hikisch-Szentgyörgyi's design from 1922, 6 openings can be seen in the body of
the tower. They have semicircular closings in the E-W
cross-sections. This sen1icircular shape matches the
closing of the niches and the frames of doors nos. 3 and
5 and the cement n1ortar arch of the niche that destroyed one of the uncovered reveals and the lintel of
opening no. 6, which belongs to the lower floor level of
the mid dle of the 191h century. The same arch appeared
at the walling up of opening no. 1 on the side of the
basin after the apron wall had been removed. Opening
no. 7 had no antecedcnts. 'rhe stone vvall of the body of
the tower continues under the threshold of the opening.
On the outside, the pullcd down N--S wall of the mill
vvas bondcd into thc tower at this point.
Openingno. 6 (Fig. 6): The chronology of the reconstructions is the following one: 11
1. The entrance from the courtyard to the ground
floor of the tovver opened at the same place at the tin1e
of the Turkish gunpowder mill and in the earlier phase
of Császármalom, but they belonged to different floor
levels. The traces of it have been preserved only in
drawings from the 181h and 191h centuries; no inaterial
remains have survived.
2. A one-storey building was raised in the SE corner
of the courtyard of the n1ill bonded into the tower in
the middle of the 19'h century. The stone wall of the
tower '"'as pulled down in this stretch and the new brick
wall did not follovv the arch of the forn1er stone wall: it
was built ina straight line. A ron1antic door of a straight
closing '"'as constructed in it from the niche of a segmented arch and from the stone frame of diverse profiles. The interior reveal and the stone frame together
with the adjoining exterior wall surface were painted in
red. Accordingly, the inner basin space belonging to this
door and the exterior wall surface were also red. Further
evidences were found of the interior rcd painting of the
basin space when thc plastering had been taken off and
the upper steps had been removed. The water level of
the basin was indicated by narrow ring-shaped scale
precipitation settled in various heights on the interior
wall of the tower, which was covered by repeatedly applied red painting as the first layer.

4. nyílás: A kőfalba másodlagosan kialakított nyílás.
Téglából kialakított kávája és az ajtó klasszikus profilú
kőkerete egyszerre készült. A 4. nyílás periódusai:

11
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1. (=a 6. nyí l{1s 3 periódusa) A török ké5falba a 19.
sz. végén kialakítottúk a kőkeretes ajtót, a n1c<lcncébc
lépcsőkön lehetett lejutni.
2. (=6. nyílás 4. periódusa) Az alsó lépcső szi ntjét
három tégla ráfalazásával megen1elték.
3. A 20. sz. második felében a közlekedő emelt szintjéhez igazodva az ajtó küszöbszintjét a lépcső befalazásával újra megen1elték.

3. 'fhe door was walled up at the end of the 19111
centLl1Y and the first quarter of the 20111 century (?), and a
ni ch e of a sen1icircular back wall and an unknown height
was constructed in it vvith cement mortar.
4. 'l'hc lcvel of the niche was raised by three bricks
and the sa111e elevation was observed at the stairs of the
basin as wcll.
5. 1'he wall was con1pletely broken through in 1922.
Adjusted to the extcrior floor level of the dressing room,
a door of a semicircular closing was built, and the level
of the basin was raised. 1'he new part of the niche was
walled up under the highcr brim of the basin.
6. Similarly to openings nos. 1 and 7, the opening
was walled up after 1945.

3. nyílás (8. leép): A toronybelsó'ben a csempe cen1entes ágyazóhabarcsa eltávolítása után előtűnt két
nyílásáttörés, két oldalán egy-egy tégla teherhárító ív
indításának részletével az 1. és 3. nyílás esetében. A 3.
nyílás a kőfallal együtt készült, periódusai:
1. Török lőrésfülke, ezt használták bevilágításra a
barokk korban is.
2. 19. sz. közepe - vörös festésű ablakfülke.
3. 19. sz. vége-20. sz. eleje? - félkör alaprajzú fülke.
4. A fülke szintjét 3 téglával megen1elték.
5. 1922-ben - ajtó.
6. 1945 után a küszöbszintet n1egen1elték 15 cn1-rel.

Wall section between openings nos. 5 and 6: ln the last
situation, a small niche of a drinking fountain could be
found in the mid dle of this section, to which a brick wall
with hard vitrified cen1ent mortar belonged. The investigated area bears the traces of a series of reconstructions.
The chronology of the wall section is as follows:
1. A loophole window was cut into the stone vvall of
the Turkish gunpowder null to afford the observation of
the area in front of the southern wall. The northern plastered and whitewashed reveal was partly uncovered.
2. A red painted window that belonged to the basin
space of the ladies' bath ín the middle of the 19'11 century
until 1884.
3. End of the 19'11 - first third of the 20111 century?
A stepped passage to the hi ppodrome basin.
4. The stairs of the passage were raised by three
bricks.
5. ln 1922, the passage was walled up at both ends
with each a row of bricks.
6. A small wall fountain was built in after 1922.

2. nyílás: Teljes elfalazásból bontottuk ki az ajtót,
amely
az 1912-es alaprajzon a 32 ° C-os n1edence terének
,
ENy-i sarkához vezet, ezért fülkéjének alaprajza nem
szimmetrikus. Az átjáró egyik kávája a kőfalba beletört,
n1ásik téglával szabályosan kifalazott. A szürkésbarna,
cen1entes vakolatú legalsó lépcsője 80 cm mélyen van
a mai járószinttől. A lépcsőt először három, majd két
téglányival újra megemelték.
1. nyílás (9. kép) : !\ köpenyezés alól kibontott nyílás
belülró1 egy sor téglával volt elfalazva, amely befalazás
inég őrizte a 20. századi fülke félköríves záródását,
amelynek jobb felső sarkában a török falazat megvésett
csonkja is látható a februári fotón. A nyílásáttörés két
oldalán előkerült a 3. nyíláséhoz hasonló két tégla teherhárító ív indítása. Az 1. nyílás periódusai:
1. Török aszin1metrikus lőrésfülke.
2. 19. sz. közepe - Vörösre festett ablakfülke, vízkifol yóval.
3. 19. sz. vége-20. sz. eleje - Félköríves hátfalú fülke.
4. Három téglányival megemelték a fülke alját.
5. 1922 - íves ajtóáttörés.
6. 1945 után befalazták.

Opening no. 5: The reveals of the opening vvere
mostly cut into the stone wall, the upper part of the
right reveal into the brick wall from the iniddle of the
19 111 century built fro1n dark bricks \iVith brownish grey
n1ortar. This brick wall is the reveal \-Valling of the passage prepared toward the hippodro1ne basin, and on the
other side toward the comn1u nication area, it is the
walling up of a niche of a semicircular back wall closed
with a half dome. It does not have an antecedent opening. The sen1icircular stone frame from the 20111 century
vvas secondarily inserted into this brick wall.

Összefoglalva: !\vizsgált tornyot és az abba bekötő
E-Dés K-Ny irányú n1alomfalat a török korban épültnek
tartjuk. Erre együttesen az alábbiak utalnak: a kőfal
anyaga (mészkő és andezit vegyes használata); a falazás
szendvics-technikája (kívül-belül faragott kősor között
a falmag törtkő); nagyszámú középkori faragott kő másodlagos felhasználása a falban; a lőrésfülkék teherhárító téglaívének jellegzetes széles, fehér mészfugával
történt kialakítása; a fehér és szürke színű, folyami kaviccsal kevert kemény n1észhabarcs; a fülkékhez tartozó
első vakolatréteg, amelynek anyagába őrölt téglaport
,

Operi.ing no. 4: A secondarily cut opening in the
stone vvall. The brick reveal and the stone frame of
the door of a classical profi.le vvere prepared at the
san1e time. The periods of opening no 4 are the follo,-vings:
1. (= period 3 of opening no. 6) The stone-framed
door was prepared in the Turkish stone vvall at the end
of the 19111 century and the basin could be reached on
stairs.
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,

kevertek; a kőfal E-i oldalán a sokszor rózsaszínre kopott
vörös festés inaradványai (melyeket első rétegként a
kövek közötti fugákba is belesimítottak, követik a fal
egyenetlenségeit).
A lőpormalon1 DK-i tornyának a földszintjét tartal1nazza az épületrész. E toronynak három lőrésfülkéjét
azonosítottuk. A K-i fal védelmét ellátó aszin1metrikus 1.
nyílásban lévőt, annak tükörképe lehetett a szintén oldalazó védelmet ellátó lőrés, a D-i falat védő lőrésfülke,
n1elynek jobb káváját az 5-6. nyílás közötti falszakaszban
találtuk. A 3. nyílásban volt a harmadik lőrésfülke.
A torony földszintjének udvarról nyíló bejárata elpusztult. A járószint nen1 isn1ert pontosan.
A pártázatos lezárás visszabontásával toronysisakkal
fedték le az emeletes tornyot. A K-i falon kívül kis földszintes épület
simult a toronyhoz (1819-es
helyszínrajz) .
,
,
A torony E-i falán, közvetlenül az E-D-i fal bekötésének
vonala mellett kívülró1 több, a kőfalba bevésett bekötésnyomot találtunk, amit késóbb téglával ,befalaztak.
A földszintes épület Ny-i végfala n1aga az E-D-irányú
fal volt, D-i falának végét bekötötték a torony falába.
Nagyobb változás a toronybelső fürdővé való átalakításkor fogható meg. Ekkor a teljes emeletet újrafalazták téglából, az udvar felé ron1antikus stílusban, kó1<eretes ajtót tettek. A torony és a visszabontott E-D-i fal
csatlakozásánál, a fal belső oldalán kialakított, befelé
ferdén lejtő téglaakna alighanen1 a Kimnach-rajzon
látható WC derítőjéhez vezethetett.
1885-tó1 megépült a Lukács fürdő. Noha az 1912-es
átépítési terven nem láthatók a fülkék, a jelenségek
összefüggéseinek figyelen1bevételével a legvalószínlíbb,
hogy az opeionos kupolás belsóböz tartozik a félkö ríves
alaprajzú fülkék első korszaka. Tehát a 19. sz. vége-20.
sz. eleje? n1eghatározás esetében az 1885-ös kiépüléshez
tartozásuk a valószínlí. Ekkor háron1 ajtó és háro1n
fülke tagolta a belsőt. Késóbb a szintet en1elték háron1
áttörésekkel
téglányival. Az 1922-es terv szerint nagy
,
összen yi tották a tereket. 1945 után az E felé eső három
átjárót befalazták.

Császár fürdő
A harn1adik és egyben a legjobban kutatott épület az
egykori Veli bej fürdője volt. Ma a Budai Irgalmas rend
tulajdonába tartozik, és a rend által üzemeltetett kórházak épületei fogják körül (10. kép). A több n1int egy
évtizede kihasználatlanul álló török fürdóbó1 a tervek
szerint 12 a kórházhoz kapcsolódó, de önálló éln1ényfürdőt kívánnak kialakítani.
Az eredeti török előcsarnok jelentősen n1egrongálódott, kupolája beomlott, valamennyire falai is lepusztultak. Fischer von Erlach rajzán is már ezt az állapotot

12

Építész: Virág Csaba. A felújítást n1egelőző forráskutatást Rozsnyai József készítette (Hild-Ybl Kft.). A fürdő első elen1zését
Gerő Győző végezte el (GERŐ 1980), a terület középkori történetét
Kubinyi András dolgozta fel (KuBINYl 1964).

2. (= period 4 of opening no. 6) The levei of the
lowest step was raised by three bricks.
3. ln the second halj oj'the 20 century, the threshold
level of the door was once again raised to match to the
raised leve] of the co1nmunication area, with the building up of the stairs.
111

Opening no. 3: After the ren1oval of the cen1ent bed
inortar of the tiles in the interior of the tower, two openings appeared with the fragments of the starts of each
a brick arch of discharge on the two sides of openings
nos. 1and3. Opening no. 3 was prepared together with
the stone wall; its periods are the follovvings:
1. 1'urkish loophole niche; this was used for illumination in the baroque period as well.
2. Miclclle of the 19111 century - red-painted windo'"'
nich e
3. Rnd of the 19'11 century - beginning of the 20111 centtt1)'? - a niche of a scrnicircular ground plan
4. 'l'hc levei of thc niche was raised by three bricks
5. 1922 - door
6. After 1945, the thrcshold levei was raised by 15 cm
Opening no. 2: The uncovered door was completely
walled up. ln the ground plan from 1912, it led to the
NW corner of the basin containing hot water of 32 ° C, so
the ground plan of its ni ch e is asymmetrical. One of the
reveals of the opening was cut into the stone wall, while
the other one was regularly walled with bricks. The
lovvermost step built with greyish brown cen1ent mortar
\!Vas 80 cn1 lower than the actual floor levei. 1'he stairs
were first raised by three and then by two n1ore bricks.
Openingno. 1: The opening uncovered fron1 under
the apron wall was built up with a row of bricks, \lvhich
still preserved the semicircular closing of the 20 h century niche. The butt of the cut off Turkish vvall could
still be seen in its right u pper corner in the photo taken
in February. The starts of the t\.YO brick arches of discharge similar to the ones of opening no. 3 were found
on the two sides of the opening. The periods of opening
no. 1 are the following ones:
1. Asymn1etrical Turkish loophole niche
2. 1\1icldle of the 19'h century - red-painted window
niche with a fountain
3. End of the 19'11 e. - begirining of the 20111 e. - niche
with a semicircular back wall
4. The floor of the niche was raised by three bricks
5. 1922 - arched openi ng for a door
6. It was walled up after 1945
1

Su1nmary: The investigated tower and the N-S and
E-W running mill walls bonded in it are regarded to be
built in the Turkish period. This is implied by the followings: the n1aterial of the stone wall (mixed use of lin1estone and andesite), the sandwich type technology of the
walls (carved stonc rows inside and outside with a core
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láthatjuk, 11 már ne1n ábrázolja az előcsarnokot - vélhetően szá111ára m~1r nem volt érteln1ezhető. A barokk
kortól kezdve a kis, kupolás sarokhelyiségekkel és dongaboltozatos terekkel közrefogott medencés nagy kupolacsarnokból, valamint a hozzá csatlakozó teknó'boltozatos egykori átmeneti helyiségek sorából álló épületet
bővítették tovább. Az egykori előcsarnok n1egmaradt
falait is felhasználták a barokk fürdő középudvaros
tömbjének kialakításakor. 14 Hild József klasszicista fürdőépületének egyik szárnyába befoglalta a török épület
déli végét. Az 1960-as években a n1edencetér feletti
magas sátortető elbontásával visszaállították az épület
török jellegű kupolás tömegét, a folyamatot Gerő Győző
régész dokumentálta. A hetvenes évek végén nagy gépészeti korszerűsítésen esett át a fürdő, ez jelentős
építészeti átalakítással is járt (faláttörések a légtechnika,
vízgépészet számára, szintek megen1elése, betonköpenyezések, nyílások átalakítása), melyet már nem kísért
azonos mélység(í műen1léki kutatás. 1982-ben a kórházszárnyak n1egépülésével fejeződött be az átépítés.
A most megkezdődött felújítás a török épület közvetlen környezetének szint1nélyítésével, a belső teljes
gépészeti, légtechnikai átalakításával jár, ezért teljes
körű régészeti feltárás és falkutatás kezdődött 2007 tavaszán, amely a kivitelezéssel párhuzamosan most is
folyik.
A felújítás a fürdő újra működésbe helyezésén túl
az eredeti elképzelés szerint a török kori állapot rekonstrukcióját, és a jelenleg nyitott udvar ként, szinte használhatatlan területek beépítését célozza. Igy egyrészt az
épületen belül, inásrészt a török fürdőt övező terekben
is dolgozhattunk. A falakról 111inden burkolatot eltávolítottak, a betonszerkezeteket elbontották és jelentős
szintsüllyesztést terveztek az egész épület területén.
A 2007-2008-as kutatások során célunk volt, hogy
a török kori fürdő 1nind teljesebb elvi rekonstrukcióját
elkészíthessük. A fürdőt Szokollu Musztafa pasa építtette 1574-ben, inelyet a szerencsés n1ódon fennmaradt
építési feliratának levonatából tudunk első kézből. 1 5
A török kor során Veli bej fürdőjeként nevezték. A fürdő méretarányaiban a Rudas fürdőével állítható párhuzamba, alaprajzi elrendezését tekintve a négy sarokhalvetes típusba tartozik (11 . kép). 16
Ma az egykori fürdőnek csak kb. a fele áll, az egykori előcsarnokának falait magába foglaló épületrészt a
modern kórházépület építésekor, az 1970-es években
bontották el. A nagy 20. századi átalakítások miatt a
padló alatti rétegeket rendkívül roncsoltan, a falakat
igen sérülten találtuk.

13

14
15
16

of rubble), the secondary utilisation of a large number of
medieval carved stones in the wall, the execution of the
brick a rches of discharge of the loophole niches \.Vith
characteristic broad white lime jointing, the white and
grey hard li1ne mortar n1ixed with river pebbles, the first
plastering layer of the niches into which brick dust was
mixed, the re1nains of red painting on the N side of the
stone wall, which vvas often worn to a pink colour (fron1
which the first layer was often smoothed in into the jointing and \.vhich followed the unevenness of the wall).
The building part contains the ground floor of the
SE tower of the gunpovvder mill. Three loophole n iches
of this tower were identified. ~rhe one in the asymmetrical opening no. 1, which defended the E wal1;
another one, its mirror image, that defended the S wa11,
the right reveal of '"'hich was found in the vvall section
between openings nos. 5-6. The third loophole niche
was in opening no. 3.
The entrance to the ground floor of the tower from
the courtyard has perished. The floor level is not exactly known.
Having pulled down the battle1nented closing, the
more than one storey high tower \.Vas covered with a
tower cap. A s1nal1 one-storey building leaned against
the tower outside the E wall (ground plan fron1 1819).
Several traces of bonds cut into the stone wall '"'ere
found on the outside of the N wall of the tovver, just
along the line of the bonding of the N-S wall. They were
later walled up. The vV closing wall of the one-storey
building was the N-S directed wall itsclf, while the end
of the S wall was bonded into the \Vall of the tower.
A n1ajor change could be observed when the interior of the tower vvas transformed into a bath. The entire
upstairs \.vas walled up fron1 bricks and a stone-framed
door was built ina romantic style to the courtyard. The
brick shaft slanting inwards on the interior of the wall
at the jointing of the tower and the pulled down N-S
wall could probably lead to the clarifying pit of the vVC
that can be seen in Kimnach's drawing.
Lukács bath was built from 1885. Although the
niches could not be seen in the reconstruction design
from 1912, the interconnections of the phenon1ena suggest that the first period of the niches of sen1icircular
ground plans belonged to the domed interior furnished
with an opeion. So, regarding the determination of the
end of the 191h century and the beginning of the 20 1h
century?, they probably belonged to the construction
period of 1885. Three doors and three niches articulated
the interior at that time. Later the level was raised by
three bricks. According to the designs from 1922, the
spaces were connected with large openings. After1945,
the three passages in the N were walled u p.

A Császár fürdő 1netszete, hon1lokzata és alaprajza. J. B. Fischer
von Erlach: EntwurffEiner Architektur. Wien 1721. Leipzig1725.
Dritte Buch, Tafel 1.
Geré5 Győző szondázó feltárása igazolta ezt.
SuoÁR 2002
EY1CE

Császár bath
The third and the best investigated building was the
farmer Veli bey's bath. To date it is owned by the Sisters
of Mercy of Buda and the buildings of the hospitals ran

1960
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by the order surround it (Fig. 10). According to the
plans, 12 a fun bath, which would be independent yet
connected to the hospital, is intended to be built fron1
the Turkish bath, 1-vhich has not been used for more
than a decade.
The original Turkish vestibule was significantly
damaged, the dome collapsed and the walls were also
damaged. This situation can already be seen on Fischer
von Erlach's drawing. 13 He did not show the vestibule
- it was probably not intelligible for hin1. From the
baroque period, the building consisting of small domed
corner cells, a large don1ed basin hall surrounded by
spaces covered with barrel vaults and the adjacent connecting roo1ns with cavetto vaults was further enlarged.
The preserved walls of the former vestibule were also
used at the construction of the block of the baroque
bath around a central courtyard.14 József Hild included
the sou thern end of the Turkish building into one of
the wings of his classicist bath building. ln the 1960's,
the high tent roof was pulled dovvn fron1 above the
basin hall and the dome bulk of a Turkish style was
reconstructed. Győző Gerő archaeologist documented
the process. At the end of the seventies, the n1echanic
equip1nent of the bath was modernised, which necessitated significant architectural reconstructions (walls
were broken through for air and water engineering, the
levels were raised, concrete apron walls were built and
openings were reconstructed). This event was not accompanied by monu1nent investigation to the same
depth. ln 1982, the reconstruction was terminated with
the building of the hospital wings.
The renovation started this tin1e meant the sinking
of the close environn1ent of the Turkish building, a
complete interior inechanic and air engineering reconstruction, and so a con1plex archaeological excavation
and wall investigation started in the spring of 2007, which
has been going on in parallel to the execution work.
The objectives of the reconstruction originally included, beside the reactivation of the bath, the reconstruction of the Turkish situation and the building in of
the areas that could not really be used as open courtyards. Thus, we could work both inside the building and
around the Turkish bath. All the coatings "vere removed
from the vvalls, the concrete structures were demolished
and a significant sinking of the surface \-vas planned on
the territory of the entire building.
During the investigations in 2007-2008, we intended to prepare the most possibly complete theo-

A dongaboltozatos
átmeneti helyiség egykor három
,
terembó1 állt, ma E-i fala hiányzik, boltozatának csak
déli részlete áll (12. kép). A falak az eléjük húzott 20 cn1
vastag vasbeton miatt nehezen kutathatók. A padló alatt
kialakított padlócsatorna n1iatt pedig a belső padlószint
nem maradt ránk.
A négy sarokkupolával és egy központi kupolával
rendelkező forró helyiséget szintén komoly károsodások
érték az elmúlt századok során. Azonban a többi fürdő
ben tapasztaltakkal ellentétben itt a falakat borító török
kori vakolat nagyon nagy felületen jó állapotban maradt
fenn. Ezzel ellentétben a padló szinte teljesen n1egsemmisült (15. kép) .
A forró helyiség felépítésére jellemző, hogy a sarokku polák alatt magánfürdők (halvetek) helyezkedtek el,
a középső kupola alatt és a környező téglalap alakú terekben alakították ki a tényleges forró helyiséget. Középen helyezkedett el a nyolcszög alakú medence, an1ely
körül n1ár a 19. században elbontották és n1élyebben
alakították ki az új padlót. Analógiák alapján feltételeztük, hogy a falak mentén padka futott körbe, a padlószint
pedig ehhez képest 10-15 cm-rel n1élyebben helyezkedhetett el. Ennek bizonyítékait kerestük és a K-i donga
betonburkolata alatt meg is találtuk a padló kicsinyke
maradványát. Két kőtöredék és a padlóalapozás maradt
fenn, a 20. századi légtechnikai vezetékektó1 erősen
n1egbolygatva. Azonban ezek a n1aradványok teljesen
illeszkednek a párhuzan1ok által feltételezett alaprajzi
megoldáshoz. A K-i és Ny-i dongás terekben a falak előtt
padka húzódott az ajtók szélességéig, a padlószint pedig
15 cm-rel n1élyebben
helyezkedett el, mindkettőt kő,
burkolat fedte. Az E-i és D-i donga alatt a padkák a
dongák rövidebb fala elé is befordultak. A padkák tetejére pedig kurnákat helyeztek, n1elyeket a falakban
feltárt kerá1nia vízvezetékcsövekbó1 tápláltak. A falakban két párhuzan1os kerámia csővezetékben folyt a víz,
írott forrásokból tudjuk, hogy meleg és hideg termálvizet vezettek bennük, 17 kihasználva a helyi adottságokat:
a közelben feltörő különböző hőmérsékletCí forrásvizeket. A vízvezetékcsöveket feltártuk, sok helyen az újkori használat miatt csak a kicserélt, kiszedett helyüket
találtuk, de számos esetben hosszú szakaszon teljesen
épen megmaradtak.
A központi teret övező pillérek alatt megtaláltuk az
alapozás koszorúgerendáit, részben csak az üres fészeknyomokkal, de szép szán1ban eredeti helyükön megmaradt fagerendákkal is, a1nelyek alkaln1asak voltak
dendrokronológiai vizsgálatok elvégzésére.
A sarokkupolák alatt eltérő szituáció fogadott ininket: a K-i kupolákban medencék voltak, inelyeknek a
vasbetonszerkezete olyan mélyre leért, hogy alatta

12

17

13

A termálfürdó'kben (1hca) szinte mindig csak egy vezetéket
találtunk, inelyben a kellemes n1eleg forrásvizet vezették.
A gó'zfürdó'kre (hamam) jellemzó' a kétsoros vízvezetékrendszer,
melyben a felforrósított és a hideg vizet vezették.

14

73

Architect: Csaba Virág. József Rozsnyai investigated the sources
prior to the renovation (Hild-Ybl Kft.). Gyó'zó' Geró' first analysed
the bath (GERó' 1980), and András Kubinyi studied the n1edieval
history of the territory (KUBINYI 1964).
The cross-section, the front and the ground plan of Császár bath.
J. B. Fischer von Erlach: Entwurff Einer Architektur. Wien 1721.
Leipzig 1725. Dritte Buch, Tafel 1
Gyó'zó' Geró''s test excavation corroborated it.
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padlóra vagy más az épülethez kapcsolódó rétegre nem
számíthattunk. Itt csak a falakon megmaradt emlékek
szolgáltak támpontul. Ellenben a két Ny-i sarokkupolába a 20. században nem építettek medencét, így több
esélyünk maradt (16. kép) . Mindkét kupolában készítettek az újkorban medencét, ,de ezek szerkezete még nem
törölt el ininden nyon1ot. Igy azt n1indenképpen megállapíthattuk, hogy a török korban a Ny-i sarokkupolákban nem volt medence, hanem a falak mentén végigfutó padkás elrendezéssel számolhatunk.18 Evliya Cselebi
két medencét említ, 19 a fürdó'ben és a K-i sarokkupolákban tapasztaltak alapján feltételezhető, hogy a 2. medence a délkeletiben kapott helyet. Itt a falakon nagy
mennyiségű vakolatot találtunk a török kori padló szintje alatt is.20
A különböző periódusok szintváltozásain túl rekonstruálhatjuk az eredetileg csúcsíves, lépcsőzetes
sztalaktit tükrökkel díszített ajtónyílások képét is. A vakolatrétegek alatt n1egtaláltuk a török csúcsív vállainak
apró részleteit, azonosíthattuk a sarokhelyiségek feló1i,
az ajtóívet kísérő sin1ított széles keret architektúrát (14.,

retical reconstruction of the Turkish period bath.
Sokollu Mustafa pasha had the bath built in 1574, which
is positively known fron1 the copy of the luckily preserved building inscription.15 ln the Turkish period, it
was called Veli Bey 1s bath. Regarding the proportions,
it is analogous to Rudas bath, while from the respect of
its ground plan, it belongs to the type vvith four corner
hal vets (Fig. 11). 16
To date, only about half of the former bath stands.
The building part that contained the walls of the vestibule was demolished at the time of the construction of
the modern hospital building in the 19701s. We found
the layers under the floor ina much damaged condition
and the walls vvere also severely injured because of the
n1ajor reconstructions in the 20 1h centu ry.
The connecting room with a barrel vault once consisted of three roon1s. To da te, the N vvall is n1issing and
only the southern fragment of the vault exists (Fig. 12) .
The vvalls are difficult to investigate because of the 20
cm thick reinforced concrete built u p in front of them.
The interior floor level perished because of the drain
built under the floor.
The hot room having four corner domes and a central dome also suffered severe injuries during the past
centuries. In contrast to the rest of the baths, however,
the Turkisb period plastering was preserved in a good
condition on a very large surface of tbe walls. The floor,
at tbe same time, nearly completely perisbed (Fig. 15).
It is characteristic of the structure of tbe bot roon1
that tbere were private batbs (halvets) under tbe corner
domes, wbile tbe real bot roon1 vvas established under
the central dome and in the quadrangular space surrounding it. The octagonal basin was in the centre. The
floor had been den1olished around it in the 1911i century
and a nevv floor was built somevvhat lower. We suppose
from analogu es that a bencb ran along the walls and
the floor level could be 10- 15 cn1 underneath. We were
looking for its evidences and found a sn1all remain of
the floor under the concrete coating of the E barrel vault.
Two stone fragments and the foundation of the floor
'"'ere preserved disturbed by the pipe of the zoch century air engineering. Nevertbeless, these remains exactly match the ground plan solution suggested from
analogues. ln the E an d W barrel-vaulted roon1s, a bencb
ran in front of the walls to the widtb of the doors, and
the floor level was 15 cm under it. Both were paved with
stone. The benches turned under the shorter walls of
the vaults as well under the N and the S barrel vaults.
Kurnas were placed on top of the benches, which were
fed fron1 the ceranuc water pipes uncovered in the walls.
Two parallel ceran1ic pipes carried the water in tbe walls.
We know it from written sources that cold and hot

17. kép).
A kutatásban résztvevő restaurátorokkal és geológus, vegyész szakemberekkel még most is folyik a különböző vakolat- és habarcsmaradványok vizsgálata.
környezetében is lehetőségünk
A fürdő közvetlen
,
nyílt a kutatásra. Az E-i fal n1entén egy téglaköpenyezést
találtunk, ami a forrásvíz fürdó'be való bevezetéséhez
köthető, míg a fürdő D-i fala n1entén (annak külső oldalán) két, eredeti török vakolt felülettel inagmaradt
tartály és a hozzá kapcsolódó vízvezeték- és csatornarendszer került felszínre (13., 18. kép). Ennek pontos
működését majd a további kutatások függvényében
lehet rekonstruálni.
A fürdő K-i előterében folytattunk nagyobb felületen kutatásokat, itt két török kori fal került felszínre,
azonban ezek nem kapcsolódtak szervesen a fürdóböz,
esetleges falcsatlakozásuk pedig mára már nem n1aradt
fenn. Ugyanakkor a barokk inalomhoz és a 19. századi
fürdóböz tartozó alapfalak kerültek napvilágra, melyek
jól egybevágnak a fennmaradt feln1érésekkel és ábrázolásokkal.
A kutatás egyik meglepő jelensége volt a fürdőtó1 a
Duna felé eső területen, a Kiss Albert ház pillérei n1ellett
eddig feltárt 112 sír. A sírok keleteltek, melléklet nélküliek. Stratigráfiai megfigyelések szerint egy késő középkori temető részletét tártuk fel. A sírok nem húzódtak
el a török fürdő faláig, de a fürdőn belüli feltöltésben is
találtunk emberi csonttöredékeket.

18

19
20

Fischer von Erlach metszete olyan állapotot n1utat, ahol a DNy-i
sarokkupolában medence van. A feltárások a 1netszeten ábrázolt
elrendezést teljesen kizárják.
SuoÁR 2003, 235.
A Rác fürdő n1agánfürdőjében elhelyezett török kori medencében
is a medence aljáig lefutott a vakolat.
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Su oÁR 2002
EYICE 1960
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water ran in them 17 making use of the local endowments:
spring waters of various temperatures con1ing to the
surface in the area. The water pipes were uncovered.
At many places, only their places could be observed
vvhere they were replaced by n1odern pipes in modern
tin1es, yet they vvere preserved in an intact condition in
long stretches.
The collar beams were fo und under the pillars
around the central space. At a fevv places only the beds
were found, but iuany wooden beams were preserved
in their original places> which were suitable for dendrochronological analyses.
A different situation was n1et und er the corner
domes. There were basins in the E don1es, the reinforced
concrete structure of which reached so deep that no
floor or any other layers of the building could be expected. Only the remains preserved on the wall could
be investigated. ln the two western corner domes> hovvever> no basins were built in the 2Qth century> leaving
us more opportunities (Fig. 16). There were basins built
in both domes in the modern period but their structures
did not destroy all the traces. W e could determine that
there were no basins in the western corner domes in
the Turkish period; instead, a bench running along the
walls could be expected. 18 Evliya Chelebi mentioned tvvo
basins19 and it could be supposed from what we found
in the bath and in the E corner domes that the second
basin was built in the south-eastern dome. Here a large
number of plastering was found even under the level
of the Turkish period floor. 20
Beside the changes of the levels in the subsequent
periods> we could reconstruct the shapes of the originally ogival doorways decorated with stepped stalactite
architrave elements. Under the plastering levels, we
found sn1all fragments of the shoulders of the Turkish
ogival arches and we could identify the architecture of
the broad sn1oothed frame along the arch of the door
on the side of the corner rooms (Figs. 14, 17).
The analysis of the various iuortar and plastering
remains has been being carried out with the help of the
conservators, the geologists and the chemists who took
part in the investigations.
We could also conduct investigations in the surroundings of the bath. A brick apron wall was found
along the N wall> \-vhich can be connected vvith the laying on the water of the spring in the bath. Along the S

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Szokollu Musztafa pasa által emeltetett Veli bej fürdője az oszmán
fürdőépítészet egyik szép, méreteit és kivitelezését tekintve is nagy volumenű alkotása. A környezetében
végzett feltárások pedig működési elvének mind pontosabb n1egisn1erését is lehetővé teszik. A falakon a többi
fürdóoen tapasztaltnál sokkal több vakolat és festés
maradt fenn> így egy színrekonstrukció is n1egvalósíthatónak látszik. Mindezeket figyelembe véve szervesen
illeszkedik a 16. századi oszmán fürdőépületek közé.
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Generally, a single pipe can be fo und in thern1al baths (1hca), in
which warn1 thern1al water runs. Two parallel pipes are characteristic of steam baths (han1an1), in which heated hot water and
cold water run.
Fischer von Erlach's engraving shows a situation where there is
a basin in the SW corner dome. The excavations contradict the
arrangement depicted in the picture.
SUDÁR 2003, 235

The plastering also ran until the botton1 of the basin in the Turkish period basin of the private bath of Rác bath.
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wall of thc bath (on its outside), two tanks vvith the attached water pipe and drain systems were preserved
with the original 1'urkish plastering on their surfaces
(Figs. 13, 18) . 'Their exact operation can only be reconstructed after future investigations.
Investigations could be conducted on a larger surface in the E foregrounds of the bath where tvvo Turkish
period walls were uncovered. They, however, were not
directly linked to the bath and no trace of a wall bond
has been preserved. At the san1e tim e, we f ound the
foundation walls of the baroque n1ill and the 18111 century bath, which match the preserved surveys and
representations.
An astonishing event of the investigations was the
discovery of 112 graves beside the pillars of Alber Kiss'
house toward the Danube. The graves were oriented to
the E and they did not contain grave furniture. According
to stratigraphic observations, it was the fragment of a late
medieval cemetery. The graves did not reach the wall of
the Turkish bath, hovvever, human bone fragments were
found in the fillings inside the bath as well.
We can sayin summary that Veli bey's bath raised
by Sokolu Mustafa was a fine and grandiose creation of
the Islamic bath architecture regarding its size and execution. The excavations conducted in its area offer an
insight into the theory of its operation. Much more
plastering and painting were preserved on the walls
than in other baths, which seems to afford the reconstruction of the colours. Taking all these into account,
it organically fits in the ranl< of the 16111 century Islamic
bath buildings.
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1. kép: A 2007. évi

fürdő k utatások

helyszínei

Fig. 1: Sites of bath investigations in 2007

3. kép: Lukács

fürdő.

2. kép: Malomtó, Törökfürdő, az épülettől keletre eső rész
Fig. 2: Malomtó, Törökfürdő , territory east of the building

A toronytest és a csatlakozó 19-20. századi falazat észak

fe lől

Fig. 3: Lukács bath. Body of the tower and th e attached 191h- 201h century wal l from the north
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Li. kép: Kimnach Vilmos 1865-ben készült felmérési rajza a Császármalom földszintjéről. A bal alsó torony
(Damenbad felirattal) maradványait kutathattuk.

Fig. Li: Vilmos Kimnach's survey drawing of the ground floor of Császármalom from 1865. The remains of the tower at
the bottom on the left (marked Damenbad) were investigated.
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5. kép: Lukács fürdő. Balra a torony és környezete a kutatás előtt. A kerek medence falán a befalazott 20. századi
áttöréseket a tervező újra meg akarta nyitni. Jobbra a toronytest jórészt köpenyezések nélküli kontúrja a vizsgált
számozott nyílásokkal
Fig. 5: Lukács bath. Left: design of the tower and its surroundings. The designing engineer intends to re-open
the wa lled-up 2Qth century openings in the wall of the round basin. Right: outline of the tower mostly without
the apron walls and with the investigated numbered openings
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6. kép: Lukács fürdő. A kibontott 6. sz. nyílás - 19. századi
ajtó vörös festett vakolattal, szegmensíves záródás
vállindításával és másodlagos behelyezésű szárkővel

7. kép: Lukács fürdő. A sok másodlagos középkori követ
tartalmazó torony kü lső fala nyugatról, a hippodrom medence
fel ől. Bal sarokban a csatlakozó déli malomfal maradványa

Fig. 6: Lukács bath. lnterior, opening no. 6, Turkish
plastering and red-painted 191h century plastering covers
the reveals of t_tie Turkish loophole

Fig. 7: Lukács bath. The exterior of the tower with
many secondarily used medieval stones from the west,
from the direction of the hippodrome basin.
The remains of the bonding of the southern mill wall can
be seen in the left corner

8. kép: Lukács fürdő. A 3. sz. nyílás, az egykor K-re néző
l őrés téglaívével és káváival, benne a későbbi periódusok
maradványai

9. kép: Lukács fürdő. Az 1. nyílás belülről a 20. századi
átjáróval elvágott török l őrés téglaívével és félköríves fülke
maradványával

Fig. 8: Lukács bath. Opening no. 3 with the brick arch and
the reveals of the loophole that opened to the E, and with
the remains of later periods in it

Fig. 9: Lukács bath. Opening no. 1 from inside with
the brick arch of the Turkish period loophole niche cut
by a 2Qth century pa ssage and the remains of a
semicircular niche
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10. kép: Császár fürdő. Az épületegyüttes 19. század közepe-1982. közötti alaprajza
Fig. 10: Császár bath. 191h century building complex (source: Budapest Műemlékei , ed: Frigyes Pogány, Bp 1955)

11. kép: Császár

fürdő.

Rekonstruált alaprajz a padkákkal , vízvezetékrendszerrel, és a kurnák helyével

Fig. 11 : Császár bath. Reconstructed ground plans with the benches, the water pipe system and
the distribution of the kurnas
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12. kép: Császár fürdő. Az átmeneti helyiség déli végén
a betonköpeny alól feltárt török boltozat részlete

13. kép: Császár fürdő. A fürdőtől délre feltárt 1. tartályhoz
kapcsolódó vízvezetékcsövek

Fig. 12: Császár bath. Detail of the Turkish arch uncovered
under the concrete apron wall at the southern end of the
connecting room

Fig. 13: Császár bath. Water pipes connected to tank no. 1
uncovered south of the bath

14. kép: Császár fürdő. Az eredeti vakolatrétegekkel kibontott szemközti ajtó, vonallal jelölve a török csúcsív kontúrja
Fig. 1Lt: Császár bath. The facing door uncovered with the original plaster layers; the line marks the outline
of the Turkish ogive
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15. kép: Császár fürdő. A kupolatér keletről nézve. Jól látható, hogyan tüntette el a pillérlábazatokat az utolsó
helyreállítás szintemelése.
Fig. 15: Császár bath. From the direction of the domed hall. lt can be seen how the raising of the level at the later
reconstruction hid the pillar footings

16. kép: Császár fürdő. Újkori kismedence a délnyugati sarokkupolában, 20.századi légtechnikai vezetékék
által végzett pusztítás
Fig. 16: Császár bath. Modern period small basin in the south-western corner dome, destruction made
by the pipes of 20 1h century air engineering
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17. kép: Császár fürdő . Az ajtó felett feltárt lépcsőzetes kialakítású török faltükör és benne a barokk egyenes zá ródású
kőkeret maradványa és az annak behelyezésekor készült tégla kifalazás
Fig. 17: Császár bath. Stepped Turkish wall panel uncovered above the door with the remains of the baroque straightclosed stone frame in it and the brick wall prepared at the insertion of the frame

18. kép : Császár fürdő. A fürdőtől délre feltárt 1. tartály
Fig. 18: Császár bath. Tank no. 1 uncovered south of the bath
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Pintye Gábor

Gábor Pintye

Császló község közigazgatási
területének régészeti topográfiája

Archaeological topography of the
administrative territory of Császló
village

Munkám célkitCízése az volt, hogy a kevéssé kutatott
szatn1ári te rületek egy részén egy teljes régészeti topográfiát készítsek. I-Ielyszínül egy eldugott, kis lélekszán1ú
települést, Császlót választottam.
A terepbejárások n1egkezdése előtt a múzeu1ni
adattárak feljegyzéseit gy(íjtöttem össze, de han1arosan
világossá vált, hogy ezekbó1 csak ininimális információ
nyerhető. 1

A falu a Felső-Tisza-vidék kistáján, a Szatmári-síkság
Túrhát neva részének Ny-i felén, az Erdó'háton fekszik. 2
A Szatmári-síkság, n1int ártérperem az e1nberi n1egtelepedés legalkalmasabb helyszíne, jelentős telepítővonal
nak tekinthető. 3 Császló és tágabb környezetének falvai
pontosan ilyen területen fekszenek, n1elynek bizonyságául éppen a Szamos 1970. évi nagy árvize szolgál. Vidékünk a Szamosháthoz hasonlóan, a vízszabályozások
előtt pangó vízes, erdős sztyepp jelleg(í síkság volt.4
Vezető talajtípusa a barnaföld, helyenként öntésagyaggal, öntésiszappal. 5 Meg kell jegyeznen1, hogy a talaj
n en1 kedvez a leletek állapotának. Rendszerese n felisn1erhetetlenségig lekoptatja a cserepeket, így a kormeghatározás gyakran kon1oly fejtörést okoz.
Ilatáráról Fényes Elek is fontosnak tartotta m egjegyezni, hogy földje termékeny, fekete agyag.6 Don1borzatát holocén öntésképződn1ények határozzák n1eg,
elhanyagolható szintkülönbségekkel. A Sza1nostól K-re
húzódó dombhátak a folyó inunkájának köszönhetően
jöttek létre. Az egykori vízfolyás(ok) emlékét felhagyott
medrek, lefCíződött kanyarulatok őrzi k, melyek idősza
kosan vízzel telnek meg. ' Itt en1líthetjük a Nádas-,
I-Iorgas-, Mohos-, Gégér-, Nagy-, 1'arhas-, Má ri ás- és
Belső/Utca-tavakat, valan1int a többi, önálló névvel nem
rendelkező, hurok vagy félkörív alakú n1élyedést. Az
első kettőt ezek közül a helyi hagyomány gyepűvárnak
tartja.

1

2
3
4

5
6
7

J\ falu határában l évő patkó alakú tavak közti n1agaslatokon
leletek va nnak. Csallány Dezső jelentése (JA.\il Rég/\d.: 346/ 1957
és NiNNl 349.T.I V) . Filep Gusztáv református lelkipásztor közlése
szerint a falutól északra fekvő háron1 gyep(ívár valamelyikén
(111indegyiken?), Rátz Péter és Rátz Pál ásatott. Erdész Sándor
jelentése (JANl RégAd.: 87.107). Filep Gusztáv leletek eló'kerüléséről szá111olt be. Niakkay János jelentése (wlNNl RégAd.: I.
5/·1963).
KósA L. - f1LEP A.: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadén1iai Kiadó Budapest, 1975., 92; 168
fRISNYÁK 2000, 262
SOMOGYI S.: A magyar honfoglalás földrajzi környezete. ln: A Kárpát-n1edence történeti földrajza . Szerk.: Frisnyák S. Nyíregyháza,
·1996. ·10.
LóKI 1996, 31.
FÉNYES E.: Niagyarország Geográphiai Szótára I. Pest, 1851. 20'1
LóKI 1996, 27, 29.

The aim was to prepare a complcte a rchaeological topography on a less investigatcd terri tory of Szatn1ár.
1'he scene was Császló: a remotc village of a few inhabitants.
Before starting the field vvalking, I collected data in
the museun1 archives but I soon had to learn that only
1ninimal information can be found .1
'l'he village is located in Erdőhát, the W side of the
Túrhát area of the Szatn1ári Plain in thc Upper Tisza
inicro-rcgion.2 Szatn1ári Plain as the cdge of the floodplain is thc n1ost favourable scene for hu1nan settlem ent
and it can be rcgarded an important settlen1ent line.3
Császló and the vi llagcs of its vvider environn1ent lie on
exactly such tcrritorics, which can be proved by the
1najor inundation of thc Sza1nos in 1970. Our area was
a waterlogged tc rritory of a forest-steppe character
before the regulation of the rivcrs, similarly to Sza1noshát.-1 The dominant soil typc is brown earth son1etimes with allu vial clay and silt. 5 It should be 1nentioned
that this soil does not favour the condition of the finds.
It gen erall y wears off the shards and age detern1ination
is often problematic.
Elek Fényes found it in1portant to note about these
fields that the earth vvas fertile black clay.6 I-Iolocene
alluvial deposits determine the relief i,,vith insignificant
altitude differences. The hills E of the Szamos were
created by the river. The one-timc \Vatercourses are
evidenced by interm ittently 'vaterlogged desiccated
beds and oxbo,vs.7 Here we can mention the lakes Nádas,
I-Iorgas, i\llohos, Gégér, Nagy, Ta rhas, i\llá riás and Belső/
Utca and many loop-shaped or sen1icircular depressions
that have no names. Local trad ition rcgards the first tvvo
of the1n to have been earthen forts .
The most important watercoursc of Császló is the
Tapolnok main channel, vvhich has n10stly been con-
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There are finds on the elevations between the horseshoe-shaped
lakes in the fields of the villagc. Dezső Csallány's report (JAM
Arch. Archives: 346/1957 and wl NM 349.T.IV). According to
Gusztáv Filep Calvinist priest's oral con1111unication, Péter Rátz
and Pál Rátz excavated in one (or all?) of the three earthen forts
north of the village. Sándor Erdész's report (JA~l Arch.Archives:
87.107). Gusztáv Filep spoke about the discovery of fincls . János
Makkay's report (HNlvi Arch. Arch.: I.5/1963)
KósA L. - FILEP A.: A n1agyar nép táji-történeti tagolódása .
Akadénuai Kiadó Budapest, 1975., 92; 168
FRISNYAK 2000, 262
SOMOGYI S.: A n1agyar honfoglalás földrajzi környezete. ln:
A Kárpát-n1eclence történeti földrajza . Ecl .: Frisnyák S. Nyíregyháza, 1996. 10
LóKI 1996, 31
FÉNYES E.: Magyarország Geográphiai Szótára I. Pest, 1851. 201
LóKI 1996, 27, 29
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A császlói határ legjelentősebb vízfolyása a - n1ár
jórészt mesterséges n1ederbe terelt - Tapolnok-főcsa
torna, mely a Túr mellékfolyója, a Szamos egykori
fattyúága. Ebbe köt be ,a településtó1 É-ra kígyózó Mohos-tó-csatorna és az Allon1ás-csatorna, és ugyancsak
ebbó1 ágazik le K-DK felé a Szamossályi árapasztó-csatorna, inelybó1 K-i irányban szakad kj a Galambos-csatorna. Ez utóbbiból D-re pedig az utolsó, önálló nevCí
vízfolyás, a Géci-sCírCí-csatorna válik ki, n1ely egyben a
falu közigazgatási határa is.
2007. február 19. és nlárcius 1. között végeztünk
módszeres terepbejárást Császló határában a régészeti
topográfia bővítése n1ellett a község történetének feltárása céljából. 8 Munkánk során átvizsgáltuk a falu 1019
hektár nagyságú közigazgatási területét, kjvéve a falutól
D-DNy-ra fekvő Kendersor, és Nagy-Lapos dCílők legelővel borított részeit és az E-i oldalon húzódó Csonkáserdőnek a falu határába eső területét.
Az emberi élet legkorábbi n yon1ára néhány kopott,
jellegtelen rézkori
edénytöredék utal, n1elyeket a 13. sz.
,
lelóbelyen, az Urbéres Földeken találtunk. Közvetlen
környékünkön hasonlóan minimális a rézkori emlékek
szá1na, a Csengeri Múzeum gyííjteményébó1 is mindöszsze egyetlen, a Szamosból származó töredéket tudok
en1lí te ni.9
Jóval bővebb tárgyi anyaggal rendelkezünk a bronzkorból.10 A rendkívül kopott őskori cserepeket (is)
produkáló lelónelyek többsége (6., 8., 16-17., 27-28.,
35.) eléggé gyér leletn1ennyiséget szolgáltatott, így
elemzésük nen1 lehetséges. A pontosabban datálható,
középső bronzkori 9. és 20. sz. lelóbelyekből, és az ezen
periódus végére tehető, Felsőszőcs/Suciu de Sus kultúra első fázisához köthető 29. sz. lelóbelyek alapján talán
n1egkockáztatható, hogy a jellegtelen anyagú lelóbelyek
legalább egy része is ehhez a periódushoz tartozik. A 30.
sz. lelóbelyen pontosabban meg nen1 határozható középső bronzkori edénytöredékek mellett késő bronzkoriak is előfordultak, n1íg a 19. sz. lelóbelyró1 csak közelebbró1 isn1eretlcn késő bronzkori kerán1iát gylíjtöttünk.
Kiemelkedik ezek közül a Nádas-tó öblében fekvő,
29. sz. településnyom, melyen a karcolt díszCí, és perem
alatti plasztikus bordával díszített cserepeken kívül nagy
inennyiségCí paticsot és egy tojásdad, közepén fú rásnyommal ellátott dörzskövet(?) is találtunk. 11
Az időszak két legjelentősebb lelónclye a 26. és 37.
sz. Az eló'bbi nagy kiterjedésű, rendkívül intenzív lelóbe-

fincd to an artificial bed. It is an affluent of the Túr and
thc forrncr side-branch of the Szamos. !Vlohos-tó channel, n1 ca ndering
N of the village, runs to this channel
,
just likc Allon1ás channcl. Sza1nossályi flood-reducing
channcl starts fron1 it to,vard ESE, and Galambos channel forks off frorn the latter one in an easterly direction.
South of the last one, Géci-sCírCí channel is the last 'vatercourse that has an indcpcnclcnt name, which forks
off from it toward S and scrvcs as the adn1inistrative
border of the village.
Systematic field "valking "vas conducted in the fielcls
of Császló b etween February 19 and March 12007 with
the purpose of enlarging the archaeological topography
and to uncover the history of the village.8 We investigated the 1019 hectares large adnlinistrative territory
of the village except for the pastures of Kendersor and
Nagy-Lajos-dlílő SSvV of the village and Csonkás forest
in the N.
A few vvorn, uncharacteristic Copper Age shards
attested to the earliest traces
of hun1an life, vvhich 'vere
,
collected at site no. 13 in Urbéres Földek. The number
of Copper Age finds is similarly lo'v in the close environ1nent, only a single frag111ent from the Szamos can be
n1entioned from the collection of the Csengeri Museum .9
1'here are significantly inore finds from the Bronze
Age. 10The majority of the sites that yielded much worn
(an1ong others) prehistoric shards (6, 8, 16-17, 27-28,
35) offered a relatively poor n1aterial so they cannot be
analysed. It can perhaps be suggested according to the
n1ore exactly dated Middle Bronze Age sites nos. 9 and
20 and the Late Bronze Age site no. 29 fron1 the first
phase of the Felsőszőcs/Suciu de Sus culture tl1at at least
a few of the sites with uncharacteristic n1aterials can1e
from the san1e period. There '"'ere shards from the Late
Bronze Age beside a fe,v shards that could not n1ore
exactly be dated than the !Vliddle Bronze Age at site no.
30, 'vhile at site no. 19, Late Bronze Age shards \Vithout
definite features vvere collected.
Settlement trace no. 29 found in the en1bayn1ent of
Nádas-tó is an en1inent phe nomenon. Shards \Vith
deeply incised ornan1ents and plastic ribs under the
rims vvere found together with a large amount of daub
and an ovoid rubbing stone (?) vvith the traces ofboring
in the n1iddle.11

8
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A terepbejáráson részt vettek: Bacskai István, Benedek András
(NIFM), Bocz Péter régésztechnikus (JANI), Fábián László múzeumigazgató (Csengeri ~vlúzeun1), Gábor Tan1ás rajzoló (JAM),
Paluch Tibor (MF~), Ton1pa György, Sóskuti Kornél (~ FYl) ,
Varga Eszter (KÖH), Pintye Gábor (Beregi ~lúzeun1) valamint
Pintyéné Nagy Erzsébet, Pintye Nliklós és ifj. Pintye Nliklós.
Leltározatlan, a Csengeri Múzeum állandó kiállításában látható.
A rajzokat Svéda Csaba (JAM) készítette.
Azonos a Kálnási-Sebestyén szerzőpáros által lejegyzett Tó-közzel,
ahonnan adacközlőjük szántás ucáni pernye, t(íznyom és csontok
jelentkezéséró1 szán1olt be (K.\I.NÁSI-SEBESTYÉN 1993, 25).
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István Bacskai, András Benedek (MFM), Péter Bocz archaeological
technician (JAt\11), László Fábián 1nuseu1n curator (Csengeri Nluseum), Ta1nás Gábor drawer (JANl), Tibor Paluch (N1FN1), György
To1npa 1 Kornél Sóskuti (NlfNl), Eszcer Varga (KÖH), Gábor Pintye
(Beregi .Yluseum) and Erzsébet Pintyéné !:\agy, \lliklós Pintye and
.Nliklós Pintye jr. took partin the field watking.
vVithout inventory number, it can be seen in the permanent
exhibiúon of the Csengeri Museun1.
Csaba Svéd (JAM) prepared the drawings.
It is identical to Tó-köz registercd by Kálnási-Sebestyén, where
chey rcported flying ashes, traces of fire a nd bone after ploughing
(KÁL:-IÁS1-SEBESTYÉ:\ 1993, 25).
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lyen a felsőszőcsi telepkerámián, egy őrlőkőtöredéken
és nén1i csillámpalán kívül emberi fogakat, egy csontgyöngyöt, egy félig átfúrt kisméretű bronzkorongot, egy
bronz karperec töredékét is találtuk. Az eke helyenként
nagy inennyiséga sokszor egy tömbben álló, összetartozó edénytöredékeket forgatott ki, ezért itt - vélen1ényem
szerint - egy szétszántott urnate1netővel számolhatunk.
Az utóbbi lelónelyen viszont bronzrögöket találtunk,
melyek akár bronzöntés maradékai is lehetnek. A kerán1iaanyagból egy parázsborító töredéke érden1el külön
e1nlítést. Mindkét hely kie1nelkedő fontosságú, ugyanis
a Felsőszőcs-kultúra első, n1ég középső bronzkori fázisán
kívül a kifejlett, késő bronzkor elejére, a Reinecke BDfázisra tehető 1 2 kerámiaanyagot sikerült gyűjtenünk
róluk.
A 11. sz. lelőhelyen viszont csak a Felsőszőcs
m{íveltség kifejlett változatának edénytöredékei jelentkeztek.
Az őskori korszakok, kultúrák - elsősorban a neolitikum, a rézkor, valan1int a korai és középső bronzkor
- szórványos voltára és kis leletn1ennyiségükre n1agyarázatul szolgálhat a közeli csengersin1ai határátkelőn
végzett megelőző feltárások fontos tanulsága: a régészek
a n1ár altalajnak hitt homogén rétegben teljesen véletlenül vették észre a cserepeket, azaz a Szamos egyik
kiöntése olyan egyöntetű, vastag üledéket terített a vidékre, an1ely 111egtévesztővé tette a helyszínt. 13 Egy
másik, e folyó mentén fekvő lelónelyen, a panyolai
Vásármező-dombon, a n1agaslat tetején is legalább
70- 80 cm vastagságú humusztakarót figyeltek n1eg. 1"
A korai vaskor hiánya adódhat abból a több ízben
tapasztalt ténybó1, hogy a késő bronzkori lelónelyek egy
része valójában a kora vaskorra keltezhető. E-la ugyanis
a szkíta kori telepanyagokból indulunk ki, akkor az
látszik, hogy a kerán1ia összetételében csupán a korongolt darabokkal és néhány korongolatlan típus hiányával
tér el a megelőző időszakétól.
A kelta időszak leletanyagát a 17. és 19. sz. lelónelyeken sikerült azonosítanunk. Míg az előzőn mindöszsze néhány grafitos fazék.töredéket találtunk, 15 a másodikról egy öntőminta töredékét és paticsot is gyűj töttünk.
A faluhoz legközelebb szintén Csenger határából isme-
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TóTH, K. - i\1ARTA, L.: GefáBdepot der Felsőszőcs/Suciu de SusKultur in Nyí rmada-Vályogvető. - A Felsőszőcs/Suciu de Sus
kultúra edénylelete Nyírmada-Vályogvetőn. NyJAMÉ 2005.
107-14J, 134.
lstvánovits Eszter szóbeli közlése. Fogadja érte köszöneten1et!
MAKKAY J.: Kőkori régiségek a vállaji határban. A Jósa András
tvlúzeun1 Kiadványai 50. Szerk.: Dr. Né1neth P. Nyíregyháza,
2003. 8
ALMÁSSY K. - lSTVÁNOvrrs E.: Panyola, Vásármező-don1b . Régészeti kutatások tvlagyarországon - Archaeological Investigations
in Hungary 2003. Budapest 2004, 270.
Meg kell itt jegyezne1n, hogy hasonló grafitos töredékek a szarmata szállásterületen a császárkori anyagból is isme1tek. Nagyobb
szán1ú feltárás híján egyelőre kérdés, hogy Szatn1ár római kori
anyagában előfordulhat-e.

The two n1ost ím portant sites of the period are nos.
26 and 37. The former one is a large and very intensive
site with the settlement ceramics of the Felsőszőcs culture, a quern fragment, a few n1icaceous schist frag1nents and also human teeth, a bone bead, a half-perforated s1nall bronze disc and the fragn1ent of a bronze
bracelet. At a few places, the plough turned u p n1any
or more-or-less fitting vessel fragments, so it seen1s to
have been an urn cemetery disturbed by the plough.
Bronze lumps were also found at the latter site, which
can attest to bronze casting. From the ceran1ic material,
the fragment of an en1ber-cover deserves mentioning.
Both sites are of an en1inent ilnportance since they
yielded ceramic materials from the first phase of the
Felsőszőcs culture and also fron1 the beginning of the
Late Bronze Age, the Reinecke BD phase. 12
At the sa n1e time, only the shards of the evolved
phase of the fel sőszőcs culture appeared at site no.
11.

The i111portant conclusions of the investment-led
excavations co ndu ctcd at the border station of Csengersima can perhaps explain the scattered character and
the sca rcity of the prchistoric periods and cultures especially the Neolithic, the Copper Age and the Early
and Middle Bronze Ages: archaeologists noticed shards
in a homogenous soil which they had interpreted as the
subsoil. A flooding of the Szamos spread such a homogenous thick deposit on the territory that can n1islead
the archaeologists.13 At Vásár1nező hill, another site on
the same river, an at least 70-80 cn1 thick humus cover
was observed even on the hilltop.14
The lack of the Early Iron Age can come from the
already many tin1es observed fact that a few of the La te
Bronze Age sites can actually be dated fron1 the Early
Iron Age. Starting from a Scythian period settlement
n1aterial, vve find that the ceramics only differ fron1 the
preceding period in the co1nposition: the occu rrence of
vvheel-thrown items and the lack of a fevv hand-moulded types.
The find material of the Celtic period could be
identified at sites nos. 17 and 19. Only a few graphitic
pot fragn1ents were found at the former site, 15 while the
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TóTH, K. - i\tlARTA, L.: GefáBdepot der Felsőszőcs/Suciu de SusKultur in Nyírmada-Vályogvető. - A Felsőszőcs/Suciu de Sus
kultúra edénylelete Nyírmada-Vályogvetőn. NyJ AMÉ 2005.
107-i4J, 134
Eszter Istvánovits' oral comn1unication: I am thankful for it.
i\tlakkay J.: Kó'kori régiségek a vállaji határban. A Jósa András
i\tlúzeun1 Kiadványai 50. Szerk.: Dr. Németh Péter. Nyíregyháza,
2003. 8
ALMÁSSY K. - lsTvÁi'IOVITS E.: Panyola, Vásármező-domb. Régészeti kutatások Magyarországon - Archaeological lnvestigations
in Hungary 2003. Budapest 2004, 270
It should be added that similar graphitic fragments are also
known fron1 the Imperial period n1aterials of the Sarn1atian occupation zone. ln lack of more excavations it cannot be decided
ifit occurred in the Roman period material of Szatmár as well.
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rek LaTcne kori cserepeket és egy öntőininta-töredéket, 16
de a rorn{111iai Szau11á rban, Nagykároly környékén viszonylag 11agysz{ln1ú kelLa települést és te1netőrészletet
cn11í tcnck. 17
Cs{1szá rkori faluhclyeket a lelóbelyek többségén
rcgisztrálLunk: él Körtvélyes-díílóben a 3. és 8., a Nagy'1'6-fláto n a 9- lO„ a Nagy-Laposban a 14-15„ a Rácztagban a l 7., a Juh -Kosár-dűlóben a 21-22. és 25„ a
J)ózsa 'l'sz-t(51 északra a 24., a Gencsi-tagban a 28., a
Köz6pséS- 13elke-dCílóben a 32-33., végezetül a Lankad(í1«5ben a 38. számúakon. Két kivét eltől eltekintve e
telcp ü lések n1inclegyike egykori vízfolyás inagaspartjára fCíződik fel. Egyedül a - valószínlíleg összetartozó 14- 15. sz., gyér keránuával mutatkozó lelóbelyek mellett
nincs folyóvízn1eder, de ezek közelében is található egy
tó teknőj e. 1 8
A patkó alakú vizenyős, inocsaras mélyedés (Nagytó) öblében hosszan elnyúló 9. sz. lelóbely Ny- ÉNy-i
szélén valószínCíleg egy ten1ető húzódik. Egy jól behatárolható területen ugyanis egy korong alakú borostyángyöngyöt, egy kubooktaéderes kék üveggyöngyöt, egy
korongolt szürke tál negyedét és né1ni embercsontmaradványt gyűjtöttünk. Ezenkívül a környéken egy Crispina-denárt, 19 orsógombot, salakot és kődarabokat is
találtunk. A kerámiaanyagból kien1elkedő fontossággal
bírnak a szürke, pecsételt edénytöredékek.
A leletek sorát a 10. sz. telepnyomról származó
őrló1<ő töredéke zárja. A szokásos szürke, jól iszapolt
cserepek n1ellett - elsősorban a 9-10. sz., n1essze legnagyobb leletbőségCí lelóbelyeken - szép számban n1utathatók ki a nagy1néret(í, vastag falú, vízszintesen kihajló
peremű, kevés szemcsével soványított hon1bárok töredékei, vállukon hullán1vonalköteg dísszel. A pecsétléssel
díszített kerámiát, jelen isn1ereteink szerint, a Barbaricun1ban elérhető távolságra két helyen készítették:
Beregsurányban és Csengersin1án.20 Ez utóbbi Császlótól
alig több mint 10 km távolságra fekszik, így onnan való
származása logikusnak látszik. Csengersin1a fazekastelepe a 3. század végén kezdett mCíködni, és feltehetően
valamikor az 5. században szlínt n1eg. 21
A többi lelóbely többségén is számos, zúzott kavicscsal soványított, sokszor fedőtartós peremCí fazéktöredéket gyűjtöttünk, melyek már a korszak utolsó fázisára datálhatók. Talán nem tévedek, ha a császárkori
kerámia jelentős részét a közeli Csengersima fazekascentrumából származtatom.

fragment of a mould and daub frag1nents also came
from the second one. Shards and the fragment of a
mould of the LaTene period are known from Csenger
the closest to the village, 16 and a relatively large Celtic
settlement and a cemetery fragment are inentioned in
the region of Nagykároly in Szatmár, Romania.17
In1perial period villages were docu1nented at the
majority of the sites: sites nos. 3 and 8 at Körtvélyesdűlő> 9-10 at Nagy-Tó-Hát, 14-15 at Nagy-Lapos, 17 at
Rácz-tag, 21-22 and 25 at Juh-Kosár-dCílő> 24 north of
Dózsa Tsz, 28 at Gencsi-tag> 32-33 at Középső-Belke
dCílő and finally no. 38 at Lanka-dCílő. Apart from two
exceptions, all the settlements were located on the high
bank of a watercourse. No bed could be found at the
probably connected sites nos. 14-15 represented by
only a few ceramics, although the trough of a lake can
be observed near them.18
There is probably a cemetery at the vV- NW edge of
site no. 9, \>vhich extends ina long stripe at the embayn1ent of the horseshoe-shaped waterlogged s'.vampy
dep ression (Nagy-tó) . A well delineated territory
yielded a discoid an1ber bead, a cubooctahedral blue
glass bead, a quarter of a wheel-throvvn grey bowl and
a fevv hun1an bone remains. vVe also found a Crispina
denar, 19 a spindle -vvhorl and slag and stone fragments
in the area. The grey stamped shards are especially
in1portant in the ceramic n1aterial.
The last find we n1ention is a quern fragment fro1n
settlen1ent trace no. 10. Beside the con1mon grey finely
levigated shards> the fragments of n1any large thickwalled storage jars of horizontally everted rin1s ten1pered with a few grains can be den1onstrated especially
at sites 9-10, which yielded the greatest number of finds.
They were decorated with a bunch of '"'avy lines along
the shoulder. As far as we know> stan1ped ceran1ics were
prepared at t'"'o places at moderate distances fron1 the
site: in Beregsurány and at Csengersima.20 The latter
one lies only at a distance of 10 km from Császló so it
seems more likely to be the place of origin. The pottery
workshop of Csengersima started working at the end of
the 3rd century and closed sometime in the 5ch century. 21

Numerous pot fragn1ents were collected at the
majori ty of the other sites as well. They were tempered
with crushed pebbles and a few of them had a groove
on the edge for the lid. They can be dated from the final
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Leltározatlan, a Csengeri i\tlúzeum állandó kiállításában látható.
NÉMETI, J.: Repertori ul arheologic al zonei Careiului. Bibliotheca
Thracologica XXVIII. Bucur~ti, 1999. 175-176.
A helybeliek Borsos-tója néwel illetik.
Ulrich Attila meghatározása. Fogadja érte köszönetemet!
Anyaga alapján nem a porolissumi m(íhely terméke.
CsALLÁNY, D.: Die Bereg-Kultur. Acta Anciqua et Archaeologica
X. 1966. Szeged„ 87- 88; lsTv Á.i'IOVITS 2004, 220.
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Without inventory number, in the pern1anent exhibition of the
Csengeri Mueun1
NÉMETI, J.: Repertoriul arheologic al zonei Careiului. Bibliotheca
Thracologica XXVIII. Bucur~ti , 1999. 175-176
Local people call it Borsos-tója.
Attila Ulrich's determination. 1 am grateful to hím.
According to its material it 'vas not prepared in the Porolissum
workshop.
CsALLÁNY, D.: Die Bereg-Kultur. Acta Antiqua et Archaeologica
X. 1966. Szeged., 87- 88; lsTv ÁNOVITS 2004, 220
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A 9-10. sz. településnyom összefüggéséhez kevés
kétség férhet, így biztosan kijelenthető, hogy Császló
határának császárkori központját láthatjuk benne.
A feltételesen a 8-9. századra datált cserépanyagot
a Nagy-rfó-Háton a 9„ a Rácz-tagban a 17., és a Gencsitagban a 31. sz. lel ón el yeken találtuk n1eg. Ezek közül
az elsőn ettó1 kezdve az újkorig folyan1atos a régészeti
anyag, n1íg a n1ásodik csak az Arpád-kort élte n1eg, a
felszíni nyomok alapján.
A 8-9. századi edények kizárólagos díszítőn1otívu 
mai a s(ír(ín karcolt vonal-és hullá1nvonalkötegek, jellemző forn1ájuk a viszonylag kisn1éret(í, vállában öblösödő, lekerekített peren1ű darabok.
A korai feudalizn1us leleteinek elen1zésekor külön
fejezetet érden1el a falu történeln1i sze1npontból közismert egykori épülete: Császlón1onostora (Chazlon10nosthora: DL 70998 ), a Káta-nen1 Lázári-ágának nemzetségi n1onostora. Okleveles adatok híján csak
feltételezhető, hogy a család ten1etkező helye fölé e1nelt,
feltehetően bencés kezelés(í monostornak a 12-13.
század fordulóján n1ár állnia kellett. 22 Létrejöttét,
mCíködését nen1 isn1e1jük, az első en11ítésekor 1341-ben
Császlómonostora boltozata elrepedt, teteje és harangtornya elpusztult. 23 Pesty Frigyes inforn1átorának állítása szerint a jelenlegi ten1plom alatti don1b jórészt
téglából áll, n1elynek helyén valaha klastron1 állott.
Egykori lakóit azonban nen1 tudta n1egnevezni.z4
Az 1930-as évek második felében Filep Gusztáv
reforn1átus lelkész és társa a templo1n D-i oldalán és
belsejének DNy-i sarkában »ásatást» végeztek, melynek
eredményeként rábukkantak egy félköríves és egy egyenes falszakaszra, mely minden bizonnyal a szentély és
a hajó oldalának egy részlete lehetett. Találtak továbbá
két kőfaragványt, melyek közül az egyiket Németh Péter
a templon1 körüli bokrokban, míg a másikat a ten1plomdombot övező Utca-tó déli átereszének oldalába építve
találta nleg. Ez utóbbi, gazdagon tagolt elen1et víz borította, ezért pontos dokun1entálására nen1 nyílott mód.
Az előbbi kő egy félpillér lábazata, n1ely nyaktagból,
hengertagból és egy lefaragott részbó1 áll. A 67 cm magas és 53 cm széles faragvány a 13. század első felére
datálható.25 Ez a lábazat jelenleg a templom bejárata
előtt fekszik és padként használják. A másik faragványt
nen1 találtam a nevezett helyen, és a falubeliek sen1
tudtak róla. Több mint valószínCí, hogy a közelmúlt
tereprendezésének esett áldozatul.
Helybeli közlésbó1 értesültem arról, hogy az 1930-as
évekbeli feltáráskor embercsontok is előkerültek. Ugyan/
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phase of the period. I n1ay be right to suppose that a
significant proportion of the Imperial period ceran1ics
'.vas in1ported fron1 the pottery centre of Csengersin1a.
There is barely any doubt about the connection
between settlen1ent traces nos. 9 and 10, so we can be
certain that this vvas the Imperial period centre of the
region of Császló.
Shards conditionally dated fron1the8 1h-9th centuries
were collected at site nos. 9 of Nagy-Tó-Hát, 17 at Rácztag and 31 at Gencsi-tag. The archaeological inaterial
vvas continuous fron1 this period until the modern tin1es
at the first site, while the second one existed only du ring
the Arpádian period according to the traces observed
on the surface.
The only decorative patterns of the vessels of the
8111 -9 111 centuries, which were characteristically sn1all with
rounded rims bulging at the shoulder, vvere densely
incised bunches of lines and wavy lines.
Császlómonostora (Chazlon1onosthora: DL 70998 ),
the clan monastery of the Lázári branch of the Káta
clan, the historically vvell-knovvn building of th e village
deserves a special cha pter a t the in terpre tation of the
fi nds of the age of ca rl y fe uda lisrn. l n lack of docu111c nts,
it can only be supposed that th c 111onastery, whi ch was
rai sed over tb c burial place of th c fan1ily and "vas run
by Benedictinc n1onks, already stood at the turn of the
12111 -13 111 centurics.22 We do not know a ny th ing about its
founding and operation. When it was first n1entionecl
in 1341, the don1e of Cászlón1onostora cracked, thc roof
and the belfry perished. 23 According to the person who
inforn1ed Frigyes Pesty, the hill under the actually
standing church is mostly composed of bricks, "vhich
came from the monastery that had stood there. He,
ho,.vever, could not tell vvho had inhabited it. 24
Gusztáv Filep Calvinist priest and his companion
carried out »excavations» on the S side of the church
and in the SW corner of its interior in the second half
of the 1930's. They found a sen1icircular and a straight
'.vall fragn1ent, which could be a detail of the chancel
and the side of the nave. They also found tvvo carved
stones, one of which Péter Németh found in the bushes
around the church, vvhile the other one vvas built into
the southern outlet of Utca-tó, i,.vhich surrounded the
church hill. This latter richly segn1ented element vvas
covered '.vith water so it could not exactly be documented. The farmer stone was the base of a half-pier,
which vvas composed of a neck part, a cylinder and a
carved off component. The 67 cm high and 53 cm broad
carving can be dated from the first half of the 13 111 cen/

tvlAKSAI 1940, 122; KÁLNÁSI-SEBESTYÉN 1993, 26; ROMHÁNYI 2000,
18.; KR1sTó GY.: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Nen1zet és emlékezet. Magvető Kiadó, Budapest. 1988, 407.
ROMHÁNYI 2000, 18.
M1zsER 2001, 296. A jelenlegi református templon1 1798-i808
között épült késő barokk stílusban, tornya 1844-45-ben készült
(Szabolcs-Szatmár Megye ivllíemlékei 1986, 450).
ÉMETH 1967, 100403·
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MAKSAI 1940, ·122; KÁLNÁS1-SEBESTYÉN 1993, 26; ROMH.1\NYI 2000,
18.; KRISTÓ GY.: A várn1egyék kia lakulása Magyarországon.
Nemzet és emlékezet. ivlagvető Kiadó, Budapest. 1988, 407
ROMHÁNYI 2000, 18
ivhZSER 2001, 296. The standing Calvinist church was built ina
baroque style between 1798 and 1808, its tower was raised ín
1844- 45 (Szabolcs-Szatmár. iv1egye. iv1űen1lékei 1986, 450)
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csak c1nbcri 111aradványokra bukkan tak 1962-hc n,
an1ikor a te1nplorn n1ellett egy villá1nhárító gödrét ústák.26 Mindkétszer biztosan a cinterem sírjait bolygattúk
meg, de tárgyak eló1<erüléséről nem tudunk.
A környék átkutatásakor egy - a földbe szinte teljesen besüllyedt - 90 cm átmérőj(í n1alon1kőtörcdékct
fedeztünk fel. Odakerülésének magyarázatát több beregi templom példájából (pl.: Tarpa, Tákos) lehet n1egmagyarázni: egykor a bejárat elé fektették, belépőként,
küszöbként használták.
Visszatérve a településhez: az oklevelek tanúsága
szerint a Túr n1entén fekvő, Szente-Mágócs ne1nzetség
alá tartozó falvak szigetszerCíen helyezkedtek el az erdőségekben. 2 7 Az Arpád-korban feltehetően a Káták
birtokolta Császló is hasonló adottságokkal rendelkezett,
amihez közvetett adatokkal szolgál a II. József-féle katonai felmérés térképszelvénye, mely egy „tisztáson„
ábrázolja.
A korszakot reprezentáló Arpád-kori kerán1ia önállóan csak a 34. sz. lelóbelyen mutatkozott, de „kortársait>' regisztráltuk Császló belterületétó1 K-re, a Körtvélyesben a valószínCíleg együvé tartozó 1-2., a 3-7., a
Nagy-1'ó-háton a 9., az Urbéres-Földeken a 13. és 18., a
Nagy-Laposon a 15., a Kendersoron a 20., a Juh-Kosárdűlóben a 21„ a Középső-Belke-dCilóoen a 33-34. és 36.,
a Lanka-dCílőt és Felső-Belke-dCílőt is érintő 37., a Lankadűlóben a 38„ a belterületi, Kossuth u. 63. szán1 alatti
telken a 39., és a Petőfi u. 64. szám alatti portán a 40.
sz. lelóbelyeken is.
A középkori továbbélés bizonyítható az 5-7., a 13.,
és a 38. sz. lelóbelyeken, míg az 1-2., 23. és 35. sz.
lelóbelyek léte az Arpádok korától az újkorig folyamatos
volt. Ez utóbbi aligha meglepő, hiszen a ten1plo1n közvetlen környékéró1, a n1indenkori településn1agról van
szó. A 37. sz. lelóbely kiemelkedő lelete egy örlőkő és
egy vasbuca töredéke.
Előzn1ény nélküli csak középkori kerámiát egyedül
a 12. sz., gyér anyagú lelóbelyen találtunk. A 27. sz.
telepnyomon a bronzkort, míg a 4., 18., 39. és 40. szán1úakon az Arpád-kort követően csak az újkorban indult
n1eg is1nét az élet.
A legintenzívebb felszíni kerán1iaanyaggal a hajdani Dózsa Tsz-től E-ra, a mai Dunaújvárosi utca kertjei
alatt, a Mohos-tó-csatorna magaspartjain húzódó 24. sz.
lelóbelyen találkoztunk, a mostani lakott részek közvetlen közelében. Kevés korabeli fé1nleletünk egyike a
Benke-tó K-i végét körülövező n1agaslaton fekvő 8. sz.
lelóbelyró1 szárn1azó késő középkori- kora újkori téglalap alakú, vaspeckes bronzcsat, a n1ásik pedig a 26. sz.
lelóbely egyetlen újkori tárgya, egy kisn1éretű harang
vagy kehely peren1töredéke.
A korai magyar települések leletanyagát teljes egészében a kerán1ia adja, melyben kizárólag fazekak töre/

/

/

/
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tury. 25 This footing lies to date at the entrance of the
church and it is used as a bench. I could not find the
other carving at the denoted place and the inhabitants
of thc village did not know of it either. It probably fell
vi cti111 to a recent landscaping.
Local people also told that human bones had also
hccn found at the excavation in the 1930's. I-Iuman
rcrnains wcre also fo und in 1962 \.vhen the pit of a
lightni.ng rod was dug. 26 It vvas certainly the graves of
the churchyard that were disturbed but no objects '"'ere
mentioned.
At the investigation of the surroundings, vve found
the fragment of a rnillstone of a dian1eter of 90 cn1,
vvhich nearly totally sank into the earth. Its getting there
can be explained from the exan1ples of several churches in Bereg (e.g. Tarpa, Tákos): once they were laid in
front of the entrance to serve as a threshold.
Let us now turn back to the settlement. According
to documents, the isolated villages of the Szente-Mágócs
clan along the Túr were scattered in the forests. 27 Császló,
which '"'as in the hands of the Káta family in the
,
Arpádian period, was probably similar. The rnap made
by the inilitary survey of Josef II marked the village in
a „clearance". Arpádian period ceran1ics without being
n1ixed appeared only at site no. 34, yet finds of the same
age could be observed E of the interior territory of
Császló, at sites nos. 1-2 at Körtvélyes, at the probably
combined sites nos. 3-7, at site no. 9 at Nagy-Tó-hát, at
sites nos. 13 and 18 at Urbéres-Földek, at site no. 15 at
Nagylapos, at site no. 20 at Kendersor, at site no. 21 at
Juh-Kosár-dCílő, at site nos. 33-34 and 36 at Középső
Belke dCílő, at site no. 37 at Lanka-dűlő reaching over
into Felső-Belke-dűlő, at site no. 38 at Lanka-dűlő, at
site no. 39 at 63 Kossuth Street, and at site no. 40 at 64.
Petőfi Street.
Late n1edieval survival can be den1onstrated at sites
nos. 5-7 and 38, vvhile sites nos., 1-2, 23 and 35 ,.vere
continuouslyinhabited from the Arpádian period to the
n1odern period. This is not really astonishing since it is
the close surroundings of the church, the centre of the
settlen1ent. The en1inent finds of site no. 37 were a quern
and the fragn1ent of an iron pig.
Only n1edieval cera1nics without antecedents were
found at site no. 12, which yielded only a few finds.
Modern settlement started at settlement trace no. 27
after a long hiatus from the Bronze Age and also after
a hiatus from the Arpádian period at sites nos. 4, 18, 39
and 40.
The n1ost intensive distribution of shards was observed on the surface at site no. 24 N of the former
Dózsa Tsz, under the gardens of the present Dunaújvárosi Street on the high banl<s of Mohos-tó channel next to
/

/
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dékei ismerhetőek fel. Az Arpád-korra oly jellemző
cserépbogrács maradványát egyetlen esetben sem találtuk meg, és további érdekesség, hogy alig-alig van díszített edény a leletek között. A kevés díszesebb példány
inotívumai az előzőekhez hasonló. A kerámia alapvetően
egy finon1abb-durvább szemcséjlí homok és egy kőzú
zalékos soványítású csoportra oszlik. Edényeink barnák,
téglaszín(íek és vörösek, de az 1., 3., 8., 17., 23., 32.,
35-36. és 38-39. sz. lelónelyeken felbukkant a 13. század
végétó1 is1nert fehér kerámia is. Az 1. és 14. sz. lelónelyeken sikerült fedők maradványait kimutatni, n1elyek
a 14. századi fazekasság újításai.
A 14-15. századokra jellemző, belső oldalán zöld,
valamint sárga mázas töredékeket az 5., 17., 23-24., 36.,
39., fehér alapon csíkokban vörös-vörösesbarna festéslí
darabokat pedig a 14. és 24. lelónelyeken regisztráltunk.28
A szürke, kissé durvább anyagú edényetöredékek
mellett több helyen találtunk kevés finomabb, fényesre
simított darabot is, melyek a 17. századtól jelentkeznek
a régészeti anyagban.29
A késő középkor-kora újkor időszakából szárn1azik
a falu legismertebb régészeti vonatkozású leletegyüttese, az 1921-ben Tóth János földjén, szántás közben
előkerült ezüst éreinkincs.30 A 2156 db érmét Hunyadi
Mátyás, !!.(Jagelló) Ulászló, II. (Jagelló) Lajos, (Szapolyai) János Zsig1nond, I. (Habsburg) Ferdinánd, (I-Iabsburg) Miksa, (Habsburg) Rudolf, II. (Habsburg) Mátyás
II. (l-Iabsburg) Ferdinánd és I. (Habsburg) Lipót31 n1agyar, valamint Albert, Kázmér, Sándor és Zsigmond
lengyel királyok verették. Előfordulnak benne továbbá
Lajos schweidenitzi és zürichi pénzei is.32 A depó összeállításából az világlik ki, hogy I. Ferdinánd, I. Rudolf és
II. Mátyás uralkodása alatt gyarapodott leginkább. Magyarázatul szolgálhat erre, hogy ekkortájt Szatmár
vármegye pénzforgalma erőteljesen fellendült. Köszönhető ez annak, hogy területén keresztülhaladt az Erdélytó1 A1nszterdamig követhető nen1zetközi kereskedelmi
és a Kálló-Tokaj hadiút is.33 Az erdóoen megbúvó, a fő
utak irányából kieső település ideális lehetett a vesze-
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HoLL 1.: Középkori cserépedények a Budai várpalotából (XIII-XV.
század). - ivlittelalterliche Keran1ik aus dem Burgpalast von
Buda (13-15. Jahrhundert). BudRég XX. Budapest, 196} 336;
349-355.
ivlÉRI I.: Beszán1oló a Tiszalök-Rázompusztai és Túrkeve-Mórici
ásatások eredn1ényeiró1 II. Otcet o raskopkah vTiszalök-Razon1puszta i Turkeve-ivloric II. ArchÉrt 81. Budapest, 1954. 148.
MNM Nun1izn1atikai Tár. 835/1934. ill. 287A/1914. és 2008/1914.
1. Lipót denárja valószínűleg véletlenül keveredett a leletegyüttesbe.
HARSÁNYI 1921, 55·
ULRICH A.: Szabolcs és Szatmár vármegyék XVI-XVII: századi
pénzforgalma levéltári források és pénzleletek alapján. - Der
Geldverkehr der Kon1itate Szabolcs und Szatmár im 16-17. Jahrhundert aufgrund von archivalischen Quellen und Geldfunden.
Szabolcs-Szatn1ár-Bereg Megyei Önkorn1ányzat Levéltárának
Kiadványai. Levéltári Évkönyv Xl. Nyíregyháza, 1995. 21-28. 22.

the actually inhabited area. One of the few conten1porary metal finds was a medieval-early n1odern period
oblong-shaped bronze buckle with an iron tongue fron1
site no. 8 lying on the elevation surrounding the E end
of Benke lake. Another one '"'as the only n1odern period
object of site no 26: the rin1 fragment of a sn1all bell or
cup.
The find materials of the early l-Iungarian settlen1ents are composed solely of ceran1ics, in which only
of
the fragments of pots can be recognised. No ren1ains
,
clay cauldrons the characteristic vessels of the Arpádian period were found. Another interesting pheno1nenon was that there were barely any decorated shards.
The rnotives of the few ornamented iten1s are si1nilar
to the for1ner ones. The ceran1ics can basically be divided into two groups: one tempered with sand of finer
or coarser grains and anther one ten1pered with crushed
stone. 'T'he vessels were brown, brick-coloured and red,
and white ceran1ics known fron1 the end of the 13 1h
century also appeared at sites nos. 1, 3, 8, 17, 23, 32,
35-36 and 38-39. Remains of lids, the innovation of the
141h century, could be identified at sites no. 1 and 14.
Fragn1ents with green glaze on the inside and yellow-glazed shards characteristic of the 14ch_151h centuries were documented at sites nos. 5, 17, 23- 24, 36 and
39, while items with red-reddish brown painted stripes
against a white background appeared at sites nos. 14
and 24.28
Beside grey shards of a slightly coarser raw n1aterial, a number of sites also yielded a fevv finer items with
polished surfaces, wluch appeared in the archaeological
n1aterials in the 171h century. 29
The best known archaeological complex of the village came from the late Middle Ages and the early
n1odern period: a silver hoard that vvas turned up by
the plough on János T'óth's land in 1921.30 The 2156
silver coins were minted by Matthias I-Iunyadi, Qagello)
Ulászló II, Qagello) Louis II, (Szapolyai) John Sigismund,
(Habsburg) Ferdinand I, (I-Iabsburg) Maxin1ilian,
(Habsburg) Rudolf, (Habsburg) Matthias II, (I-Iabsburg)
Ferdinand II and (I-Iabsburg) Leopold 131 I-Iungarian and
Albert, Casin1ir, Alexander and Sigismund Polish kings.
Besides, Louis' Schweidenitz and Zurich coins can also
be found in it.32 The con1position of the depot reveals
that n10St of it was accun1ttlated du ring the rule of Ferdinand I, Rudolf I and Matthias II. The coin circulation
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HoLL 1.: Középkori cserépedények a Budai várpalotából (XIIIXV. század). - Mittelalterliche Keranuk aus dem Burgpalast von
Buda (13-15 . Jahrhundert). BudRég XX. Budapest, 196} 336;
349-355
ivl ÉRr I.: Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai és Túrkeve-Mórici
ásatások eredményeiró1 II. Otcet o raskopkah v Tiszalök-Razon1puszta i Turkeve-Moric II. ArchÉrt 81. Budapest, 1954. 148
HNivl Numismatic Collection. 83511934, 287A/1914 and 200B/1914
Leopold I's denar was probably accidentally mixed in the
hoard.
HARSÁi'-IYI 192·1, 55
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dele1n elől n1enekülni készülő módos polgárnak, hogy
értékeit a földbe rej tse.
levonható konzekvenciák szeA terepbejárásokból
,
rint az Arpád-korban megfigyelt településtípusok közül
esetünkben egy-két k.ivételtó1 eltekintve döntő többség
a vízfolyások n1entén elhelyezkedő, kis leletkoncentrác.iójú tanyaszer(f telepnyom, n1ely feltehetően az újabb
területek egy-egy család, kisebb közösség által való
n1(ívelés alá vételével magyarázható. 34 Történeti adatok
szerint a talajváltás n1ellett csak a 15. század derekától
jelentkezik a két- vagy háromnyomásos gazdálkodás,
n1ely széles körben csak a 16. században terj edt el.35
A falu központjában álló templon1 közelében már
a kora középkorban kút, itató lehetett. Ezt látszik alátán1asztani, hogy a közeln1últ földmunkái során az épületet övező Belső/Utca-tóból egy bödönkút n1aradványait emelte ki a gép.36
A Pesty-féle helységnévtár Bene berke, Bene kertje
nevlí határrésze egy hajdanvolt falura vagy jobbágytelekre utalhat. Ez utóbbit bizonyíthatja, hogy a 14-15.
századi országos pusztásodás ellenére ezek egy része
11osszú ideig n1egőrizhette egykori gazdája nevét.37 E
név n1ár nen1 él, annyit tudni róla, hogy a Szatn1árifordulóban volt.38 Intenzív cserépanyaga, a falutól való
relatív távolsága és elkülönültsége okán talán n1egkockáztatható, hogy az en1lített Bene valaha a - pontosan
ebben a fordulóban található - 17. sz. lelónely területén
feküdhetett. Amennyiben ez így van, akkor a szórványos
újkori kerán1ia minden bizonnyal a trágyával kerülhetett
a felszínre.
Az elszigeteltség nyugaln1ának erecln1ényeképpen
valószín Cíleg a középkorban- ko ra új korban érte el a
falu lakossága a legnagyobb lélekszámot, mely terjeszkedéssel, sűrlíbb beépítettséggel járt együtt: porták,
tanyák
nyomai kerültek elő elsősorban a inai, Császlótól
,
E-i és Ny-i irányban, és D-re is. A település ENy-i határából azonban csak a 28. és 31. sz. lelónelyekró1 ismerek
a feudalizmus korából való régészeti en1léket.
Az újkori fels zíni telepnyon1ok kis kiterjedés(íek, a
leletanyag általában szórványos, szegényes. Ezek alapján, has onlóan az Alföld többi részéhez, egy újkori tanyavilág rekonstruálható. A kutatás inai állása szerint
ez a településforma a 17. század végén, a 18. században
élte virágkorát. 39
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of Szatn1úr cou nty was significantly accelerated at that
tirne si ncc the i nternational con11nercial route fron1
Transylvania to Arnsterclan1 and the I<álló-Tokaj n1ilitary route crossecl th is area. 33 The settlement hiding in
the forcst farther frorn the main roads could be an
ideal place fo r a wcal thy citizen to hide his treasures in
the earth.
According to the co nsequences that can be drawn
fron1 the field vvalking, the over,.vheln1ing
majority of
.
,
the settlen1ent types observed from the Arpádian period vvere farmstead type settlen1ent traces at ,.vatercourses yielding only a few finds. It can 111ost probably
be explained '\.Yith the circun1stance that a fan1ily or a
smaller con1n1unity startecl to cultivate new lands .34
According to historical data, besicle cultivation on new
lands, rotation cultivation in t'.vo or three shifts ap peared only in the n1iddle of th e 151h centu ry and it got
vvidespread no earlier than in the 16th century. 35
A vvell or a watering place could be in th e centre of
the village near the church alreacly in the early Middle
Ages. This seen1s to be supported by the ren1ains of a
barrel-lined well lifted from Belső/Utca lake, 1.ivhich
surrounded the building, during recent earth moven1ent.36
rfhe Bene berke, Bene kertje field in Pesty1s locality
nan1e collection can ilnply a farmer village or villain1s
land. This latter one is proved by the fact that despite
the depopulation wave in the vvhole country in the 14111 15111 centuries, this area could long preserve the nan1e
of the one-tin1e o'.vner.37 This nan1e does not exist any
n1ore, we only know that it 1-ivas in the Szatn1ári-forduló.38
It can perhaps be suggested fron1 its intensive pottery
material, relatíve distance and isolation from the village
that the above-mentioned Bene could be on the territory of site no. 17 lying on the inentioned territory. If
this is true, the scattered n1odern ceran1ics could get on
the surface vvith the muck.
In result of the peace of isolation, the population of
the village reached the highest nun1ber in the :tvliddle
Ages - early :tvlodern period, vvhich resulted in extension, a denser distribution of the lots: traces of lots and

33

LASZLOVSZKY J.: Tanyaszer(í települések az Árpád-korban. Fannsteads in the Arpadian-age. Einzell1ofsiedlungen inden Arpadenzeit. 1986. 137; 147.
SZABÓ ·1969, 61.
Tern1észetesen lehetséges, hogy az itt talált fan1aradványok fiatalabbak, de a kútépítés 111ódja n1ár korábban isn1ert volt, melyet
a 14. századból származó okleveles adat bizonyít (SzABó 1969,
1641 108. lábjegyz.). A talajviszonyok n1indenképpen alkalmasak
lehetnek a lelet konzerválására.
tvlizsER 2001, 296, 392; Ki\LNAs1-SEBESTYÉN 1993, 12; SzABÓ 1969,
·18.
l<.iU.NAs1-SEBESTYÉN t993, ·15.
BALASSA I. - ÜRTUTAY GY.: Település, építkezés, házberendezés.
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A.: Szabolcs és Szatn1ár várn1egyék XVI-XVII: századi
pénzforgaln1a levéltári források és pénzleletek alapján. - Der
Geldverkehr der Kon1itate Szabolcs und Szatn1ár im 16-17. Jahrhundert aufgrund von archivalischen Quellen und Geldfunden.
Szabolcs-Szatn1ár-Bereg tvlegyei Önkorn1ányzat Levéltárának
Kiadványai. Levéltári Évkönyv XI. Nyíregyháza, 1995. 21-28. 22
LAsz1.ovszKY J.: Tanyaszerií települések az Árpád-korban. Fannsteads in the Arpadian-age. Einzelhofsiecllungen inden Arpadenzeit. 1986. 137; t47
Sz1IBó 1969, 6-i
The wood ren1ains can naturally be younger yet the technique
of well building was already known as it is attested to by a document fron1the14 1h century (SzABó t969, 164, note 108). The soil
condition certainly favoured the conservation of the find.
NhzsER 2001, 296, 392; KÁLNAs1-SEBESTYÉN1993, 12; SzABó ·1969,
·18
KÁt.NAsr-SEBESTYÉN 1993, 15
ULRICH
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Lel6nelyeink - kevés kivétellel - vagy a jelenleg is
m(íködő csatornák, vagy az egykori vízfolyások n1eanderei, n1agaspartjai
,
, mentén sorjáznak.
A falu E-i és EK-i határának leló'helygazdagsága a
kedvező don1borzati-vízrajzi viszonyok n1iatt nen1 ineglepő, n1íg a D-i, DNy-i rész szegénysége egyérteln1Cíen
síkságának, belvízes jellegének következ1nénye. ValószínCíleg ez utóbbi terület minde11kor legeló1<ént funkcionált, iníg a K-DK-i határrész - bár geon1orfológiai
szen1pontból emberi n1egtelepedésre alkaln1as - alig
néhány lelőhelyet szolgáltatott. Ezt, feltételezésen1
szerint, a terület egykori erdővel való borítottsága n1a,
gyarazza.

farmsteads were found first of all N and W of the n1odern Császló and scattered traces S of it. ln the NvV lands
of the village, however, archaeological finds of the age
of the feudalism were clocumented only at sites nos. 28
and 31.
The settlen1ent traces of the n1odern period are
sn1all on the surface, the finds are scattered and poor.
Accordingly, sin1ilarly to the other parts of the Plain, a
n1odern period farn1stead systen1 can be reconstructed.
According to the present stage of research, this settlen1ent pattern 1,yas characteristic of the end of the 171h
century and the 18111 century.39
The sites are n1ostly found along actually existing
channels or the meanders and the high banks of f orn1er
vvatercourses.
The richness of sites N and NE of the village is not
astonishing because of the favourable geographical and
hyclrologic conditions. The poorness in the S-SW parts
is the consequence of the plain and the waterlogged
character. This latter territory n1ust ah·vays have been
a pasture. At the san1e tin1e, the ESE fields barely
shovved any settlen1ent traces although they are geographically suitable for settlen1ent. 1'his territory was
probably covered 1iVith forests.

39
ln: J\llagyar Néprajz. Budapest 1980. 112-124. 115, 118
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ln: Magyar Néprajz. Budapest 1980. 112-·124. 115, 118
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1. kép: Császló közigazgatási határa a régészeti lelőhelyekkel
Fig. 1: The administrational boundary of Császló with the archaeological sites
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2. kép: Császló. 1- 3: hombárperem töredéke; 4: korsó válltöredéke; 5: karcolt dísz ű fazéktöredék; 6: edényalj töredéke;
7: fazéktöredék; 8: fazékperem töredéke; 9: karco lt díszű fazé k oldaltöredéke

1- 7: császárkor; 8-9: Árpád-kor
Fig. 2: Császló. 1- 3: rim fragments of storage jars; 4: shoulder fragment of a mug; 5: incised fragment of a pot;
6: bottom fragment; 7: fragment of a pot; 8: rim fragment of a pot; 9: fragment of an incised pot

1-7: Roman Period; 8-9: Arpa dian Period
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3. kép: Császló. 1: plasztikus bütyökkel díszített fazék töredéke; 2: fogóbütyök; 3: karcolt díszű edényalj;
L1: szö vőszéknehe zék; S: edényperem; 6- 7: oldaltöredékek; 8: hombárperem; 9: fazékperem; 10: vasbuca töredéke

1- 4: Felsőszőcs-kultúra 1. fázis; S- 7: Felsőszőcs-kultúra 2. fázis; 8: császárkor; 9 - 10: Árpád-kor
Fig. 3: Császló. 1: fragment of a pot with plastic ornament; 2: lug handle; 3: incised bottom; 4: loom weight; S: rim ;
6- 7: wa ll fragments; 8: rim fragments of storage jars; 9: pot rim; 10: fragment o fan iron pig

1-4: phase 1 of the

Fels őszőcs

culture; S- 7: phase 2 of the

Felsőszőcs
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4. kép: Császló. 1: karcolt díszű edényoldal; 2: patics; 3: grafitos anyagú öntőminta; 4-6: fazékperemek; 7: fed ő töredék;
8: fazékalj; 9: szűrőedény töredéke; 10: fedőgomb; 11: vörösesbarna festé sű korsó fültöredéke

1- 2:

Felsőszőcs- kultúra

1. fázis; 3:

késő

vaskor (kelta); 4-8: középkor; 9- 11: újkor

Fig. 4: Szászló. 1: incised wall fragment; 2: daub; 3: graphitic mould; 4-6: pot rims; 7: fragment of a lid;
8: bottom of a pot; 9: fragment of a strainer; 10: lid knob; 11: handle fragment of a reddish brown painteg jug

1-2: phase 1 of the

Felsőszőcs

culture; 3: Late lron Age (Celtic); 4-8: Middle Ages; 9-11: Modern Period
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5. kép: Császló. 1-3: peremtöredékek; Li: szalagfül töredéke; 5: karcolt edényalj; 6: hullámvonalköteg-díszes fazékperem;
7: oldaltöredék; 8: aljtöredék

1-5: Felsőszőcs-kultúra 1. fázis; 6- 8: 8-9. század
Fig. 5: Császló. 1- 3: rim fragm ents; Li: fragment of a ribbon handle; 5: incised bottom; 6: rim of a pot decorated with a
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1-5: phase 1 of the

Felsőszőcs
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6. kép: Császló. 1: kő; 2: bronzkarperec töredéke; 3: bronzgomb (?)töredéke; 4: mészkőgyöngy; 5: bronzrög; 6·
kova penge; 7: grafitos fazéktöredék; 8· borostyángyöngy; 9· kék üveggyöngy; 10: orsógom b; 11 : Crispina ezüstdénárja;
12· pecsételt díszű edé nytöredék; 13: sütőharang töredéke; 14: bronzcsat töredéke
1-4: Felsőszőc s- kultúra 1. fázis; 5-6: Felsőszőcs -kultúra 2. fázis; 7: késő vaskor (kelta); 8-12: császárkor; 13. 8-9.
század; 14: újkor
Fig. 6 : Császló. 1: sto ne; 2: fragment of a bronze bracelet; 3: fragment of a bronze knob (?); Li : limestone bead; 5. bronze
lump; 6: flint blade; 7: graphitic pot fragment; 8 : amber bead; 9: blue g lass bead; 10: spind le w horl; 11: si lver denar of
Crispina; 12: vesse l fragments with stamped ornaments; 13: fragment of a backing bell; 14: fragme nt of a bronze buckle

1- Li: phase 1 of the Felsőszőcs culture; 5-6: phase 2 of the Felsőszőcs culture; 7: Late lron Age (Celtic); 8-12 · Roman
Period; 13: 8 1h- 9 ch century; 14: Modern Period
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M ráv Zsolt - M arkó András - Bradá k Ba lázs

Zsolt Mráv - András M arkó - Ba lázs Bradá k

El őzetes jelentések a Magyar

Preliminary reports on the
micro-region investigation „Villány
and its region" of the Hungarian
National Museum

Nemzeti Múzeum „Villány és
környéke" mikrorégiós kutatási
programjáról

'fhe ~Iunga ri an National Museun1 launched a microregion project by the support of thc National Cultural
Pund (NKA) 1 in 2006 and 2007 to survey the Eastern
part of the Villányi hills. The goal of thc proj ect 'vas to
identify as n1any archaeological sites as possible from
the Palaeolithic to the Late Mi dd le J\ges on a less investigated territory, to mark the sites ina n1ap and to date
the sites as far as it is possible from the n1aterials collected on the surface. The field work \Vas carried out in
wlay and August 2006 and in the spring of 2007. Beside
field \valking, \Ve cleaned the profile in a deep-cutted
road, Villány-Szó1őhegy, 'vhich is n1entioned as a site
in archaeological literaturc, and \Ve also accomplished
the geon1agnetic survey of a part of the Ron1an villa at
Nagyharsány 1 site. 2 The n1ost important results of the
project regarding the Prehistory and the Ron1an Period
will be described in the followings.

A Magyar Nemzeti Múzeun1 2006-ban és 2007-ben a
Nen1zeti Kulturális Alap 1 tá1nogatásával n1ikroregionális
progra1not indított a Villányi-hegység K-i részének régészeti felmérésére. A progra1n célja az volt, hogy az érintett, alacsony kutatottságú területen a paleolitikun1tól a
késő középkorig a lehető legtöbb régészeti lelóbelyet
azonosítsuk, térképre vigyük és a felszínen gyCíjtött leletanyag alapján a lehetőségekhez mérten keltezzük.
A terepn1unkát 2006 májusában, augusztusában és 2007
tavaszán végeztük. A terepbejárás inellett profiltisztítást
végeztünk a Villány-Szó1óbegy, szakirodalon1ban őskő
kori lelóbelyként szereplő n1élyútban (,,holni'>, „I-Iohlweg"), illetve sor került a Nagyharsány 1. lelóbelyen
fekvő rónlai villa egy részének geon1ágneses kutatására
is.2 A kutatási progran1 legfontosabb őskori és a rón1ai
kori eredményeit az alábbi tanuln1ányban isinertetjük.

A Villány környékén vég-zett mikrorégiós kutatások őskorra vonatkozó előzetes eredményei
A Villányi-hegység és környéke a korábbi időszakban
régészetileg n1eglehetősen kevéssé isn1ert terület volt,
az eddigi összefoglalások3 jórészt a szórványos leletanyag
katalogizálására korlátozódtak. A hegység K-i részén,
Nagyharsány, Villány, Kisjakabfalva és Villánykövesd
területén a késóbb tárgyalandó lelóbelyek és időszakok
mellett néhány szórványos késő rézkori és kora bronzkori edény, egy halon1síros tCí és két szórvány kelta fibula volt ismert .4
Ilyen előzn1ények után végeztünk terepbejárást
2006-2007-ben az említett falvak határaiban, kiemelten
pedig a Karasica-patak széles árterületét kísérő do inbokon. Ennek K-i oldalán, Villány-Virágos környékén 6, a
nyugatin, a Vár-dCílő, Hegy-díílő és Öreg-ten1pon1-dCílő
területén összesen 17 önálló lelóbelyet doku1nentáltunk.
(1 . kép) Ezek n1ellett a nagyharsányi rón1ai villa környékét, illetve az attól D-re eső területet, a Harsány-puszta,
Sárkány-dCílő és a I-Iegy-dűlő területét jártuk be részle-

1

NKA szán1: 2731/ 0059.

2

A program vezetője: Biczó Piroska volt. A program részvevői
a J\ilagyar Nen1zeti J\ilúzeu1n Régészeti Tárának részéről: Anna
Ruggeri (Pisa), Hajnal Zsuzsanna, T. Bíró Katalin, !Ylarkó András,
J\ilráv Zsolt, Tomka Gábor. A terepi munkában munkatársaink
volcak: Tóth Zsuzsanna és Zandler Krisztián régészek, Bíró László
és Szabados György régésztechnikusok, illetve Bradák Balázs
geon1orfológus (ELTE-TIK) .
PuszTAY t950; B1\No1 et al 1979
HUNYADY 1944, 75, XX, 3, PuszTAY 1950, 35. B,\No1 et al.1979, 206,
kat. 54·

3
4

Preliminary results of the micro-reg·ion
investig·ations in the reg·ion of Villány in
respect of Prehistory
Fairly little vvas kno\vn about the archaeology of Villányi
hills and its region, and the sun1n1aries.1 n1ostly dealt vvith
the cataloguing of stray finds. 1\ fe,v stray vessels from
the Late Copper t\ge and the Early Bronze Age, a pin of
the Tumulus culture and tvvo stray Celtic brooches 4 \Vere
kno\vn fron1 the territories of Nagyharsány, Villány, Kisjakabfalva and Villánykövesd in the E part of the hills
beside the sites and the periods to be discussed later.
/\fter such antecedents we started field walking in
the fields of the above villages in 2006-2007, first of all
on the hills along the broad floodplain of the Karasica
streamlet. vVe docun1ented 6 sites in the region ofVillány-Virányos on its eastern side, and 17 independent
sites on the territory of Vár-dCílő, I Iegy-dCílő and Öregten1pom-díílő on the western side. (Fig·. 1) Besides, the

1

NKA no. 2731/0059

2

Piroska Biczó was the project n1anagcr. The following persons
took partin che project fro1n thc Archcological Collection of the
Hungarian National Nluseun1: Anna Ruggcri (Pisa), Zsuzsanna
Hajnal, Katalin T. Bíró, András J\ilarkó, Zsolt J\ilnív, Gábor Ton1ka.
The following persons helpcd in thc ficld walking: Zsuzsanna
Tóth and Krisztián Zandlcr archacologists, László Bíró and
György Szabados technicians and Balázs Bradúk geon1orphologist
(ELTE-TIK) .
PuszTAY 1950; BÁNDI et al 1979
HUNYADY 1944, 75, XX, 3; PuszT1\Y 1950, 35; BÁNDI et al. t979, 206,
kat. 54

3
4
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tesen. Végül azonosítottuk a villánykövesdi lengyeli
telepet, illetve Kisjakabfalva határában néhány felszíni
„„
gyLl)topontot.
~„

t

area of the Ron1an villa at Nagyharsány and the territory S of it and also the territories of Harsány-puszta,
Sárkány-dCílő ancl Hegy-dűlő were thoroughly investigated. Finally, we identified the Lengyel site at Villánykövesd and a fe\v surface collection points at IGsjakabfalva.

A földtudományos vizsgálatok eredményei
A Villányban, az egykori Werhtn1üller-féle szó1ő nlelletti mélyútban fekvő őskőkori lelónely sokáig topográfiai jelentőséggel bírt, hiszen kevés adat áll rendelkezésünkre a Dél-Dunántúlnak a felső paleolitikum szán1ára
egyébként ideális löszdombságáról. A lelőhelyen Török
Gyula végzett leletmentést 1939-ben, am ikor egy nyári
zápor által kimosott mamutcsontok n1ellett 2 m n1élységben egy tűzhelyet és néhány szilánkot talált. 5 A területen azóta semmilyen kutatás nem folyt, olyannyira,
hogy pontos helye sem volt ismert; a szakirodalom a részletesen le sem írt - leletanyagot a dunaföldvári és
ságvári analógiák alapján a „magdalénien», illetve gravetti időszakba sorolta.6 A pécsi múzeun1 7135-ös leltári számú t étele (az eltérő n1éret(í őrlőfogak alapján)
legalább két ma1nut nlaradványait és két érintetlen
kovagumót tartaln1az. Mivel Villány környékéró1 ismert
az alsó-jura tCízkőgumós mészkő (Somssichhegyi Nlészkő Formáció)/ illetve a mamutcsontokon nem látszott
egyérteln1(í emberi behatás (pl. vágásn yon1), a terepi
munka n1egkezdése előtti feltételezésünk szerint mind
a man1utcsontok, 1nind a faszén, n1ind pedig a kovagu1nók természetes állapotukban fordultak elő, esetlegesen
n1ásodlagos, a inagasabb területekró1 áthaln1ozott helyzetben.
t\z egykori vVerthmüller-szó1ők melletti „holnit„
mára jórészt kikövezték, falait hosszabb szakaszon felfalazták. A feltételezhető lelónely feletti szakaszon a
horhost vízelvezctőként használják, abban üledékfogó
kőgátakat építettek. A terepi munkák során a legalsó gát
feletti szakaszon alakítottunk ki két szelvényt, ahol a
feltáruló lösz/ paleotalaj sorozatokról n1akroszkópos
leírást készítettünk, 5 cn1-es szi ntközönként Ka ppan1eter
K1'-5 kézi mérőn1Císzerrel (Geofyzika, Brno) n1egmértük
az üledék n1ágneses szuszceptibilitását (K), illetve n1intákat vettünk üledékes (sze1ncse1néret, CaC03 és humusz-tartalon1 n1eghatározás), illetve malakológiai
vizsgálatok céljából.
A nagyobb vastagságú (kb. 360 cn1) 1. sz. szelvényt
,
az ENy-DK irányú vízn1osás alsó-középső szakaszán
alakítottuk ki (2. Jeép) . A rétegsor feküje halványsárga
(10YR8/2; 10YR7/3) löszös anyag volt (L3), melynek
felső szakaszában, a fedő paleotalaj alatt, inarkáns,
kalcium-karbonátban dús, löszbabás szint húzódott (K:
0,2x10·3 SI). Ehhez a szinthez folyamatos átmenettel
kapcsolódott a közel 1 m vastag, sötétbarna-vörösesbarna színű (10YR5/ 3; 10YR4/ 2), agyagosabb alapanyagú,
morzsás szerkezet(í (5-20 mn1 talajrög-nagyság) alsó

Results of the geological investigations
The prehistoric site at the banked-in road next to the
forn1er Werthn1üller's vineyard in Villány had a topographical in1portance for a long ti1ne since \>Ve had few
data about the loess hills of Southern Transdanubia,
'"'hich could be so ideal far Upper Palaeolithic settlement. Gyula Török conducted rescue excavation at the
site in 1939 and found a hearth and a fevv flakes beside
man1moth bones in a depth of 2 m vvashed out by a
summer thunderstorn1. 5 No investigations have been
conducted at the site ever since, and even its exact place
was unknown; in the archaeological literature, the finds,
which were never described, \>vere grouped in the
«Magdalenian„ or the Gravettian period after analogues
from Dunaföldvár and Ságvár. 6 Item 7135 in the inventory of the Pécs museun1 contains the remains of at least
tvvo n1amn1oths (according to molars of diverse n1easurements) and two natural flint nodules. As there is
Lower Jurassic limestone with flint nodules in the region
of Villány (Son1ssichhegy Lin1estone Formation),7 and
no evident human intervention could be obscrved on
the n1a1n1noth bones (e.g. cut n1arks), we supposed
before the start of the field work that the n1an1n1oth
bones, the charcoal and the flint nodules \.vere founcl in
a natural state, perhaps ina secondary position washed
down from a higher area.
The „gully„ beside the former Werthmüller's vineyard has inostly been paved and the vvalls are also built
up on a long stretch. ln the stretch above the supposed
site, the gully is used as a water channel and 1nasonry
sediment trap da1ns were built in it. We opened two
cuttings above the lovvermost dam. We prepared n1acroscopic descriptions of the uncovered loess/ palaeosoil
series by 5 cn1 using a portable Kappameter K'r-5 instrument (Geofyzika, Brno): \Ve ineasured the n1agnetic
susceptibility of the deposit (K) and took samples for
sedimentological (grain size, CaC0 3 and hun1us content
measurements) and inalacologic analyses.
The thicker (ca. 360 cn1) profile 1 vvas opened at the
lo,.ver-n1iclclle stretch of the NW-SE running gully (Fig.
2). 1'he base of the layer sequence was light yellovv
(10YR8/ 2; 10YR7/ 3) loessy clay (L3), and a n1arked
level rich in calcium carbonate, \vhich contained loess
concretions, (K: 0.2x10·3 SI) extended in its upper part
under the overlying palaeosoil. A gradual transition can
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paleotalaj (P2) szint (K: 0,6-0,9x10·3 SI), alsó átmeneti
1·6szén változatos nagyságú, a talaj képződésével egyidős
{11latjáratokkal és kevés mészkonkrécióval.
Az alsó paleotalajt egy 0,4- 0,5 in vastag, szürkéssárga színű (1OYR712; 1OYR6/ 3) löszréteg fedte (L2,
K:0,2-0,3x10·3 SI), mely egy 0,30-0,35 n1 vastag átmeneti szinttel kapcsolódott a felső paleotalajhoz (P 1).
/\ közel 0,5-0,6 m vastagságban kifejlődött, szürkésbarna-sötétbarna színlí (10YR5/3; 10YR4/ 2), apró morzsás
szerkezetű (1 - 2 mm talajrög-nagyság), hajszálgyökér
menti kálciun1-karbonát kiválásokat tartalmazó, felső
paleotalaj (K: 0,4-0,5x10·3 SI) szint egy vékony, 0,2 m
vastag átmeneti szakasszal kapcsolódott a feltárás fedő
üledékéhez, mely közel 0,35 m vastagságú, szürkés-sárga (10YR6/3; 2.5Y6/ 2) szín(í, gyengén laminált üledékes
szerkezetű, kalcium-karbonáttal cementált hajszálgyökér járatokkal átszőtt, csigahéjakat tartaln1azó homokoslösz (L1K: 0,3-0,35x10·3).
A feltételezett lelóbely közelében, a vízmosás DK-i
kijáratánál kialakított 2. sz„ mintegy 2 m-es szelvény
kevesebb rétegtani egységet tartalmazott. A feküt sötét
barna színű (10YR5/ 3; 7.5YR4/ 4) agyagos paleotalaj
szint (P5 z 211 K: ~0,5x10· 3 SI) felső részét alkotta. Ez apaleotalaj folyamatos átmenettel kapcsolódott a 1,2 m
vastag szürkéssárga-sárga szín(í (10YR7/ 2; 10YR5/3) ,
meszesedett gyökérjáratokat tartalmazó fedő löszréteghez (L5z211 K: 0,3-0,35x10·3). Az átmeneti zónában, illetve a paleotalaj tetején megfigyelt állatjáratok anyaga
részben az egész szelvényt fedő, bolygatott, recens üledékből, részben a fedő löszrétegbó1 származik. A járatok
tehát a paleotalaj képződését követő átkeverő biogén
folyamatokhoz kapcsolhatók.
A terepi és laboratóriumi vizsgálatok alapján inindkét szelvény legfelső rétege a típusos lösz, illetve jelentős homoktartahnuk alapján a homokos lösz kategóriába sorolható. A szemcseösszetételi vizsgálatok szél
általi szállításra utalhatnak, bár a terület felszínalaktani
képe és a rétegsor hegylábi helyzete miatt a felszíni
leöblítés lehetősége sem zárható ki.
A talajképződés és az eolikus eredetíí üledékfelhaln1ozódás összetett folyamata jelenik n1eg az 1. szelvény
mindkét talajszintjében, melyek közül az alsó paleotalaj
kialakulása egy hosszabb lefutású, enyhébb és nedvesebb interglaciális, a felső feltehetó1eg egy rövidebb
interstadiális periódushoz kapcsolódik, melyek pontos
idóoeli besorolása nem lehetséges kiterjedt rétegtani és
kronometriai vizsgálatok nélkül.
A 2. szelvény fedő löszében megjelenő áthalmozó
folyamatok azonban nen1 csak a rétegtani kérdések
n1egválaszolását nehezítik, hanem a területen fellelhető
bármilyen lelet eredetének tisztázását is bizonytalanná
tehetik. Meg kell jegyezni, hogy egyik, általunk felvett
szelvényben sincs meg az irodalomban említett8 2 m
vastag bolygatatlan lösz, illetve a terepi munkálatok

be observed from it to the overlying nearly 1 m thick,
dark brown - reddish brown (10YR5/3; 10YR4/ 2) lovver
palaeosoil (P2) level of a higher clay content and a
crun1bly structure (5-20 mm soil lun1p size) (K: 0.60.9x10·3SI) . Various channels made by animals conten1porary to the soil formation and lime concretions were
identified in its lower transitional part.
A 0.4-0.5 n1 thick, greyish yellow (10YR712; 10YR6/3)
loess layer (L2, K:0.2-0.3x10·3 SI) covered the lower palaeosoil, which was overlain by the upper palaeosoil (P 1)
after a 0.30-0.35 m thick transitional level. The nearly
0.5-0.6 m thick greyish brown - dark brown (1 OYR5/3;
10YR4/ 2) upper palaeosoil containing small lumps (1-2
mm soil lump size) and calcium carbonate precipitations
along rootlets (K: 0.4-0.5x10-3 SI) was connected to the
deposit that closed the layer sequence by a thin (0.2 m)
transitional level, which was a nearly 0.35 m thick
greyish-yellow (10YR6/3; 2.5Y6/2) slightly laminated
sandy loess of a sediment structure entwined by rootlet
channels cemented by calcium carbonate, in which snail
shells could be observed (Ll K: 0.3-0.35x1 o-3).
The approximately 2 m thick profi.le 2 opened at
the SE exit of the water channel close to the supposed
site contained less stratigraphic units. The base was the
upper part of a brown (10YR5/3; 7.5YR4/ 4) clayey
palaeosoil level (Psz2/1K: ~0.5x10- 3 SI) . This palaeosoil was
overlain, after gradual transition, by a 1.2 m thick greyish yellow-yellow loess layer (10YR712; 10YR5/3), which
contained calcified root channels (Lsz211 K: 0.3-0.35x10·3).
The filling of the animal holes observed in the transitional zone and on top of the palaeosoil came partly
from the n1odern sedin1ent that covered the entire
layer sequence and partly from the overlying loess. Accordingly, the animal channels can be linked with biogenetic processes that n1ixed the layers after the evolution of the palaeosoil.
According to the on site and the laboratory analyses,
the top layer was typical loess in both profi.les, which
can be grouped into the sandy loess category according
to their significant sand content. The grain con1position
analysis in1plies that wind carried the grains although
the general relief and the foothill position of the layer
sequence also afford the interpretation that they were
washed down fron1 higher elevations.
The complex process of soil development and the
sedimentation of aeolian deposits appears in both soil
levels of cutting 1, from which the developn1ent of the
lower palaeosoil lasted longer in a milder and humider
interglacial, while the upper layer developed faster
probably in an interstadial period. They cannot exactly
be dated without complex sedi1nentologic and chronometric analyses.
The redeposition processes appearing in the top
loess in cutting 2, however, hinder the answering of the
question and can make the clarification of the origin of
any find uncovered in the area uncertain. It should be
added that neither cutting contained the 2 m thick
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undisturbed loess n1entioned in the literature,8 and
neither anin1al bones, nor charcoal, nor archaeological
finds \.Yere cliscovered. As there is no evidently 1nann1ade object in the find n1aterial fro1n before the \.Yar,
the site should be erasecl fron1 the list of prehistoric sites
until nevv data are founcl. 9

során se1n állatcsontot, sen1 faszenet, sen1 pedig régészeti leletanyagot nen1 találtunk. i\llivel a háború előtti
anyagban sincs kétségtelenül en1berkéz alkotta tárgy, a
leló11elyet - esetleges további adatok eló1<erüléséig törölni kell az őskőkori lelőhelyek sorából. 9

A mikrorégió őskori lel őh elyei
Az újkőkori lelónelyek közül a régóta isn1ert, és feltárással is kutatott villánykövesdi leló11elyen 10 csak kisebb
foltokban találtunk leletanyagot; a telep az intenzív
n1ezőgazdasági mCívelés n1iatt valószínCíleg erősen károsodott. A bejárási adatok szerint azonban teljesen
azonos jelleglí, án1 jobb inegtartású anyag található a
plató DNy-i peren1én, a Dombay János által is említett
Bogdács-d(ílóoen. Villány határából szintén Do1nbay
Jánosra hivatkozva en1lített az irodalon1 lengyeli lelónelyet. 11 Saját bejárásaink során az Öreg-ten1 plon1-dCílő
több pontján, nagyobb szán1ban a 9. és 11. szán1úakon
találtunk lengyeli csőros bütyköket, csőtalptöredékeket,
szórványosan vörös festés nyo1nait n1utató darabokat,
illetve csiszolt és pattintott kőeszközöket. A Kisjakabfalva környékén, illetve az Öreg-templon1-dCílő en1lített
lelónelyein gyűjtött kavicsos soványítású, erősen n1állott, bütykökkel és bordákkal díszített kerá1niaanyag
pedig esetleg a kultúra festetlen fázisába tartozhat.
f\ neolitikum korábbi szakaszai elég kevés leló11elyró1 ismertek, csupán az Öreg-ten1plon1-d(ílő 9. lelóbelyén gylíjtöttünk pelyvás soványítású és hálón1intás,
illetve vonaldíszes oldaltöredékeket. Ez a gyCíjtőpont
egyébként az őskor gyakorlatilag n1inden periódusát
felvonultatta; egyebek n1ellett csak innen isn1erünk
beszúrt pontokkal és bekarcolt vonalakkal díszített késő
rézkori, illetve grafitos soványítású seprűdíszes késő
vaskori cserepeket.
A terepmunka n1ásik kien1elkedően fontos őskori
leló'helye a Villány-Virágostól D-re eső, 3. sz. lelónely,
amely gyakorlatilag a Bándi Gábor által leírt „Szó1ő
iskola1112 (általunk 2. szán1mal ellátott) lelőhelyének
északi folytatása. Az itt el6került cserépanyag azonban
nagyobb darabokkal képviselt, illetve jobb inegtartású;
a területen a jelek szerint máig ne1n végeztek olyan
mérvCí földmunkát, an1ely jelentősen pusztította volna
a lelónelyet. A gazdag leletanyag egy-egy kora bornzkori belsődíszes tál és késő bronzkori síkozott peren1töredékek kivételével egységes, sötétszürke-fekete színCí,
pengő hangú, bekarcolt vonaldísszel, szórványosan
vörös pasztózus festéssel és állat alakú bütykökkel díszített cserépanyag, a1nely valószínCíleg egy, a Lasinjakultúrával egykorú középső rézkori kultúrába tartozhat
(Marcel Burié, Zágrábi Egyeten1 szóbeli közlése).

Prehistoric sites of the micro-r·e gion
Fron1 an1ong the Neo1ithic sites, finds only appeared in
smaller patches at the long knovvn and excavated site
of Villánykövesd: 10 intensive cultivation has probably
strongly dan1aged the settle1nent. According to the field
vvalking data, a better preserved n1aterial of identical
features can be fo und on the SvV edge of the plateau in
the san1e Bogdács-d(llő that János Dombay also n1entioned. Another Lengyel site is n1entioned in the literature fron1 the fields of Villány also vvith reference to
János Don1bay.11 During field vvalking, we found a
larger nun1ber of beaked knobs, pedestal fragn1ents, a
fe'"' scattered shards with red painting and flaked and
polished stone tools fron1 the Lengyel culture at sites
nos. 9 and 11 and in s1naller numbers at n1any places
in Öreg-ten1plon1-dCílő. The strongly vvorn ceran1ics
ten1pered \.Yith pebbles and decorated with knobs and
ribs collectecl in the region of Kisjakabfalva and the
above-mentioned Öreg-te rnplo1n-dCílő could belong to
the unpainted phase of the culture.
The earlier phases of the Neolithic are known from
only a fevv sites: ceramics ten1pered \.Yith chaff and \.Yall
fragn1ents decorated with net and linear patterns vvere
collected only at site no. 9 in Öreg-templom-dCílő. This
site yielded materials practically fron1 all the prehistoric periods: vve kno\.Y Late Copper Age sherds decorated vvith stabbed dots and incised lines and Late Iron
1\ge fragn1ents of graphitic ten1pering decorated with
broon1ed orna1nents only fron1 this site.
Another e1ninent prehistoric site inspected by field
'"'alking was site no. 3 S of Villány-Virágos, "vhich is
actually the northern continuation of the «Szó1őiskola„ 12
site (no. 2 in our systen1) described by Gábor Bándi. 'The
pottery n1aterial was represented here with larger and
better preserved items and it seen1s that no large-scale
earthwork had been carried out on the territory that
could dan1age the site. The rich find material is uniforn1
apart from a fe,.v Bronze Age bowls decorated on the
inside and Late Bronze Age profiled rin1s. It is con1posed
of dark grey-black shards of a ringing sound, decorated
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A bronzkor id őszakából a mészbetétes leletanyag a
legj el entősebb és leggyakoribb, noha az irodalomból
eddig csak egy szórványos, isn1eretlen villányi lelóbelyll
edény volt ismert. l:l A bejárások során az Öregtemplon1dCíló'ben több ponton (6„ 8., 9., 10., 11. lelóbelyek) is
megtaláltuk kerámiaanyagukat, ez utóbbi lelóbelyen
kalcinált csontokkal együtt. Szintén nagy 1nennyiségCí
mészbetétes kerá1niát gyCíjtöttünk Nagyharsá ny, Kopárdűlő 2. és Don1b-dűlő 1. lelóbelyeken.
Az urnasíros periódusból a korábbi irodalomban
egy villányi depóleletet,14 illetve Nagyharsány határából
származó telepanyagot említettek. 15 A jellegzetes síkozott peremek több lelóbelyen előforultak egy-két példányban, ám csupán a n1ár többször említett Villány,
Öreg-templom-dCílő 9. lelóbelyen került elő nagyobb
leletanyag, kannelúrás oldaltöredékekkel, illetve síkozott
és behúzott, turbántekercses tálperemekkel.
Az ország egyik legdélebbre fekvő, földrajzilag inkább a horváto rszági terü letekhez kapcsolódó vidékén
végzett első rendszeres bejárások felszínen gylljtött leletegyüttesei természetesen nem adnak lehetőséget
messzemenő következtetések levonására, azonban núndenképpen jelzik a terület további kutatásában rejlő
lehetőségeket. Ezek közül a terepbejárás„folytatása
mellett különöse n a sok periódusú Villány, Oreg-templom-d{ilő 9., illetve a jó megtartású (rézkori) cserép- és
kőanyagot szolgáltató Villány-Virágos 3. lelőhelyek
feltáró kutatása jöhet szán1ításba.

Római kori lelónelyek Nagyharsány és Villány
területén
Sopianae (Pécs) városától D-re a provincia belsejében
fekvő

római kori lelóbelyek, köztük a villatelepülések
isn1ereteink szerint kisebb, mint
száma és s(ír(ísége n1ai
,
a Sopianaetól K-re, E-ra vagy Ny-ra fekvő területeken.
A várostól D-re az ismert lelóbelyek többsége közvetlenül
a római város közelében koncentrálódik, vagy pedig a
Mursa-Sopianae út illetve az abból Ny felé leágazó feltételezett út n1entén fekszik. 16 A lelóbelyek alacsonyabb
számának leh et oka a terület alacsony kutatottsági szintje, a Villányi-hegység gyér lakottsága vagy pedig- ahogy

BÁND1-ZoFl\IANN 1966, 54, XV. t. 6, BÁNDI et al. 1979, 93, kat. 47.
Bár az idézett tanulmányok nem említik, ide tartozik az a két
mészbetétes edény is, melyek 14J1874.1-2 leltári szám alatt ta'lálhatóak a Magyar Nemzeti l\ilúzeumban, I: ORTVAY 1876, 85. Az
egyik edényt közli Wos1NSKY1904, 46, LXIII: 4; ugyanitt a LXIV:
1-2. táblán további két villányi edény fotója látható, n1elyek közül
az egyik azonos az 52.35.158-as leltári szán1ú, leltárkönyv szerint
isn1eretlen lelónel yCí darabbal.
14 JuHÁsz 1896, 159.; PATEK 1968, 67.; BÁNDI et al. 1979, 158, kat. 81.;
KőszEGI 1988, kat. 1277.
15 KőszEGI 1988, kat. 769.
16 Az 1970-es évek végéig ismertté vált császárkori lelónelyek
térképre vetítve: FütEP-BURGER 1979, 302-303. A Sopianae környéki villákhoz összefoglalóan: THOMAS 1964, 271-~73, 274-280,
288-289, 297- 299; V1sv 1994, 428; GÁBOR 2004. Újabb adatok a
Bakonya, Csucsa-d(ílóben fekvő villához: BERTóK-Kov ALICZKY
2007, 345-350.

with incised linear patterns, sometimes with pastose red
painting and zoon1orphic knobs. It can probably be
grouped into a Middle Copper Age culture that was
conten1porary to the Lasinja culture (Marcel Burié 's
oral communication, University of Zagreb).
From the Bronze Age, encrusted finds are the n1ost
significant and the most frequent although the lite rature
m entions only a single vessel, a stray find fron1 an unknown provenance at Villány. 1:i 'rhis ceran1ic n1atcrial
was found atseveral points in Öregten1plom-dűlő (sites
no. 6, 8, 9, 10, 11) du ring field walking. At the last site,
it occurred together with calcined bones . A larger
number of encrusted shards were also collected at sites
Nagyharsány, Kopár-dlllő 2 and Domb-dCílő 1.
Pron1 the Urnfield period, a depot find is 1nentioned
in the li terature from Villány 14 and a settlement materi al from Nagyharsány15 . The characteristi c facetted rin1s
were represented at several sites by a couple iten1s, ~~hile
the already repeatedly mentioned site Villány, Oregtemplom-dCílő 9 yielded the largest find material con1posed of channelled wall fragments and facetted and
inve rted rin1s of spiral-channelled bowls.
The surface finds of the first systematic field walking on one of the southern1nost territories of Hungary,
which geographically rather belongs to the Croatian
territories, do not naturally offer possibilities for farfetched conclusions but they certainly point to the
opportunities of future investigations. The continuation
of field walking would be especially n ecessary at the
multi-period site of Villány, Öreg-templom -dCílő 9, and
at Villány-Virágos 3, which yielded vvell preserved (Copper Age) shards and stone materials.

Roman period sites on the territories of
Nagyharsány and Villány
At the present stage of research, the number of Roman
period sites including the villa settlen1ents is lowe r in
the interior of the province S of the town of Sopianae
(Pécs) than E, N or W of it. S of the tovvn, the majority
of the known sites is concentrated in the vicinity of the
Roman town or lies along the Mursa-Sopianae road or
the supposed road forking off from it toward W. 16 'rhe

13

13

14
15
16
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BÁNoI-ZOFMANN 1966, 54, XV. t. 6, BÁNDI et al. 1979, 93, kat. 47.
Although the cited references do not mention it, two encrusted
vessels that can be seen in the Hungarian National Museun1
under the inventory numbers 14J1874.1-2 also belong here, see:
ORTVAY 1876, 85. One of the vessels is published in Wos1NSKY 1904,
46, LXIII: 4; idem Plate LXIV: 1-2 probably shows the photo of
two n1ore vessels from Villány, one of which is identical with
item no. 52.35.158 of an unknown provenance.
JuHÁsz 1896, 159.; PATEK 1968, 67.; BÁNDI et al.1979, 158, kat. 81.;
KőszEG1 1988, kat. 1277
KőszEGI 1988, kat. 769
Imperial period sites known until the 197o's marked on a map:
fütEP-BURGER 1979, 302-30J On villas around Sopianae:THOMAS
1964, 271-273, 274-280, 288-289, 297-299; VISY 1994, 428; G1\BOR
2004. Recent data on the villa at Bakonya, Csucsa-d(ílő: BERTóKKovALICZKY 2007, 345-350
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azt n1ikrorégiós viszonylatban látni fogjuk - a lakosság
nagyobb településeken való koncentrálódása is. J\. Villányi-hegység K-i oldalán, Nagyharsány, Villány, Kisjakabfalva, Villánykövesd települések közigazgatási területén
2007 tavaszán lezajlott terepbejárásnak a római kort
tekintve az volt a célja, hogy- ha léteznek - újabb lelóbelyekkel gazdagítsuk a terület topográfiáját, illetve a rnár
isn1ert lelóbelyekró1 további infor1nációkat gyííjtsünk.
Fontosszen1pont volt, hogy a Nlagyar Nen1zeti Múzeun1
által korábban kutatott és a közeljövóoen feltárni kívánt
nagyharsányi villa és környezete pontosan ezen a területen fekszik, ezért adatokat vártunk a villától K-re fekvő
terület lakottságáról, a nagybirtok kiterjedéséró1.
Jelen tanulmány célja, a Villányi hegység K-i részét
érintő mikroregionális kutatás római korra vonatkozó
előzetes eredményeinek közzététele, leló11elyek szerinti felsorolásban.
1. Nagyharsány, Kopár- és Kopáralja-díüő, római település

és villagazdaság (továbbiakban Nagyharsány 1.):
A terepbejárással érintett területen n1indössze
egyetlen jelentős római kori lelóbelyet találtunk, a már
korábban is ismert és 1959-ben Papp L. 17, majd 1961-ben
és 1963-ban illetve 1982-1983 között Fülep Ferenc18
által régészetileg is részben kutatott, 2005-tó1 kien1elt
régészeti védettséget élvező Nagyharsány 1. lelónelyet
(3. Jeép 1.). 19
A lelóbely a Szárson1lyó D-i lábánál fekszik, K-Ny
irányban hosszan elnyúlva. Területére n1editerrán éghajlatnak megfelelő mil<Toklíma jellemző, különösen a hegy
napsütésnek leginkább kitett D-i oldalán. (A Szársomlyó
n1agasan kiemelkedő hegycsúcsa visszaveri a meleget,
nen1 véletlen, hogy a Kopár-dűlőn találhatók a legjobb
minőségű villányi borokat adó szó1ők.) Valószínú1eg ennek
az adottságnak - és a N1ursa-Sopianae út közelségének
- köszönhette, hogy a ró1naiak már a Kr. u. 1. század
harn1adik negyedében felfedezték és folyan1atosan lakták
egészen a római uralon1 végéig (ld. alább). A lelóbely kite1jedése K-Ny irányban 5-600 n1. Nyugati széle a műút
D-i oldalán (Kopáralja-dCílő) a község K-i végétó1 200
n1éterre indul, n1ég 50-60 in szélességben, ez azonban
K-felé haladva kiszélesedik /00-250 in széles sávvá. Ke-

17
18
19

PAPP L„ RégFi.iz I, ·13 (1960) 46-47 (ásatás{1nak dokun1entációja:
NlN M Régészeti Adattár I. 1960/45)
füLEP F„ Régfi.iz I, 16 (1964), 36; RégFi.iz I, 36 (1983) 43; RégFüz
I. 37 (1984) 51.
Fülep Ferenc ásatásának eredményei máig közöleclenek. Az
1959-i963 között zajlotc ásatások rövid összefoglalása: FüLEPBuRGER 1979, 293, 312 n. 119 - cf. GÁBOR 2004, 277-278 Fig. 3/ 3.
A >Jagyharsány, Kopár- és Kopáralja-dűlőn fekvő római leló11elyhez összefoglalóan: YlRÁ v Zs., A nagyharsányi rón1ai település és
villagazdaság kutatásának állása a régészeti feltárások újraindulása előtt (várhatóan a Con11111\rchHung 2010-es kötetében fog
megjelennj). A villa Fülep f. által n1egkezdctt, n1ajd 1983-ban
1negakadt régészeti kutatását a Magyar Ne1nzeti Nlúzeun1 Nlráv
Zsolt vezetésével a közeljövóben folytatja. A Kopár-dfílőn elő
került sítfclirachoz: KovAL1CZKY 200-i-20021 77-80.

low i.ntensity of investigations on the territory, the scarce
population of the Villányi hills or, as we will see in respect
of the n1icro-region, the concentration of the population
i n largcr settlements can be the reason of the low number
of thc sites. Regarding the Ron1an period, the purpose
of thc field vvalki ng conducted on the adn1inistrative
territories of settlements Nagyharsány, Villány, Kisjakabfalva, Villánykövesd on the E side of Villányi hills in
the spring of 2007 was to enrich the topography of the
territory with new sites, if there exists any, and to collect
further information about the already known sites. It
was an important aspect that the Nagyharsány villa and
its environment, which the I-Iungarian National Museum
already investigated and 'vhich it ,.vould like to excavate
in the near future, lies exactly on this territory. so \ve
expected to obtain data on the population E of the villa
and the extent of the great estate.
ln the present study, we publish the prelin1inary
results of the n1icro-region investigations in the E part
of the Villányi hills concerning the Roman period, described by the order of the sites.
1. Nagyharsány,

Kopár-díaő and Kopáralja-díílő,

Roman
settlement and villa farm (Nagyharsány 1 in the followings):
Only a single significant Ro1uan period site was
discovered on the territory investigated by field walking:
the already kno\.vn site Nagyharsány 1, which L. Papp
had investigated in 1959 17 and where Ferenc Fülep had
conducted excavations in 1961 and in 1963 and 19821983.18 This site vvas given a high priority among the
listed sites in 2005 (Fig. 3. 1). 19
The site extends in an E-W direction on a long territory at the S foot of Szársomlyó. This area is characterised by a microclin1ate similar to the Mediterranean
cli1nate especially on the S side of the hHI, '"'hich is
exposed to the sun. (The high peak of Szárson1lyó reflects the heat and it is not accidental that the grapes
from vvhich the highest standard wines of Villány are
prepared grovv at Kopár-dCílő.) It was probably due to
this property and the proximity of the Mursa-Sopianae
road that the Romans discovered it as early as in the

17
18
19
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L„ RégFi.iz I, 13 ('1960) 46-47 (excavation docu1nentation:
HNM Archaeological Archives I.1960/ 45)
f ül.EP F., RégFüz I, 16 (1964), 36; RégFüz 1, 36 (1983) 43; RégFi.iz
l. 37 (1984) 51
The resultS of Ferenc Fülep' excavations have not been published.
Shon summary of the excavacions in 1939-1963: Füt.F.P-BURGER
1979, 293, 312 n. 119 - cf. GÁBOR 2004, 277-278 Fig. 3/ 3. On
the Roman sites Nagyharsány-Kopár and - Kopáralja sices in a
sun1n1ary form: wlKAv Zs., A nagyharsányi római település és vil·
la gazdaság kutatásának állása a rég6szeti feltárások újraindulása
előtt (it will probably be published in Con1n1ArchIIung 2010).
Zsolt wlráv on behalf of the I-lungarian National Museum will
continue the excavation of the villa started by Ferenc fi.ilep and
intcrrupted in 1983. To the comb inscription can1e to light from
the Kopár-dűlő see KOVALICZKY 2001-2002, 77- 80.
PAl'P
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leti széle a lapáncsai úttól Ny-ra 120-150 m-re sejthető,
ahol a felszínró1 a szétszántott épülettörmelék fokozatosan
ritkul, majd eltűnik. A törmelék (habarcs, tető- és falazótégla, építőkó') előfordulása a leló'hely közepe táján, a Kr.
u. 3-4. századi villagazdaság főépületének
területén a
,
legintenzívebb. A leló'hely a m(íút E-i oldalán, a KopárdCílőn ugyancsak nagy kiterjedésű, közvetlenül a község
,
K-i végétó1 húzódik 5-600 rn hosszan. A leló'hely E-i határa egészen addig a vonalig nyúlik, ahol a Szárson1lyó D-i
oldala hirtelen
elkezd meredeken en1elkedni, legnagyobb
,
kiterjedése E-felé a m(íúttól számolva cca. 150 n1.
A, lelóbelyet a Siklós-Villány n1űút osztja ketté. A m(íúttól E-ra és D-re fekvő, különböző don1borzati adottságú
területek, a felszíni jelenségek és a begyűjtött leletek alapján
eltérő fejlődést mutatnak, ezért külön tárgyalom őket.
,
A, műút E-i oldalán fekvő, Djelé lef tő Kopár-díilő:
Uj információkat a leló'hely kiterjedéséró1 fó1eg a műút
,
E-i oldalán található, ma jobbára szó1ővel beültetett KopárdCílő területéró1 kaptunk. A terület fedettsége alapján
intenzíven csak két, szó1őültetésre előkészített, frissen
szántott telket lehetett bejárni. A leló'hely ÉNy-i perifériáján, a falu K-i szélén, a legelső parcellákban (Hrsz.:
2557- 2559), a térképen 1A-val jelölt területen nagy
mennyiségű kerámiát gyLíjtöttünk (import kerámia - egy
amphora oldaltöredékén kívül - azonban innen nem került elő), közöttük sok a nagyméretlí töredék. Ezt a területet tehát eddig mezőgazdasági mlíveléssel kevésbé
kijelölt, trapéz alakú
bolygatták. A másik, szó1őültetésre
,
telek a villa főépületétó1 ENy-ra, a mLíúttól távolabb feküdt
(Hrsz.: 0318/ 3). Itt is nagy koncentrációban találtunk
rón1ai kerán1iát. Egy helyen egy átégett felületet bolygattak meg. Innen még egy kisméretlí, de igen jó minőségCí
falfestménytöredék is származik, amelyen vörös alapon
keskeny sárga sávos festés látható. 20 Mindezek alapján a
Kopár-d(ílóben legalább olyan intenzív a római megtelepedés, mint a mLíút D-i oldalán, ahol a késóbbi villagazdaság főépülete fekszik. Itt a felszínen kőépületre utaló
jelenségeket ugyan nem találtunk, de szórványosan római
téglákat, köztük falazótéglákat igen. Két itáliai, Pó-vidéki
Consp. 20 (catillus) formájú ,tál fenéktöredéke is eló1,erült
a Szársonuyó fokozatosan E-felé emelkedő D-i lábánál,
inegközelító1eg a villaépülettel egy vonalban (3. ké-p 1.).
A töredékek egyikén a planta pedis alakú névbélyeg is
megőrződött, an1elyben a C T S betűk olvashatók (5. kép
1.). A Pannoniába is szállító Pó-vidéki fazekas, C. T. Suc.
ánli a Claudius-kora Flavius-korra keltezhetők. 21 A nagy0

20

21

Ennek n1inősége lényegesen jobb, n1int a főépületbó1 eló'ke1iilt
késő rón1ai fesunényeké. A lelóbelyébó1 következően inkább egy
1-2. századi, nem kő építés(í ház belső díszítéséhez tartozhatott.
T . Suc. áruihoz és keltezésükhöz ld. összefoglalóan: GABLER 1994,
37-48; GABLER 2000, 90-94. Pannoniában való előfordulásait felsorolja p. 38 és 45-46. C. T. Suc. edényei a Száva rnentén is előfordul
nak (például Sinniumban: BRUKNER 1981Pl.9.6), így a nagyharsányi
(és a Pécs-vasasi) Pó-vidéki terra sigillata leletek - a korai katonai
állon1áshely, Nlursa közvetítésével - valószín(íleg a Száván zajló
kereskedelen1 révén kerültek a Délkelet-Dunántúlra.

third q uarter of the 151 century AD and continuously
inhabited it until the end of the Roman rule (see later) .
The site extends to 5-600 min an E-W direction. ~fhe
western border starts at the S side of the high"vay
(Kopáralja-dlíló') 200 m from the E end of the village in
a width of 50-60 m. It gradually vvidens east,vards to a
200-250 m broad band. The eastern edge can be supposed 120-150 mW of the Lapáncsa road, where the
building debris turned u p by the plough becomes
scarcer and finally disappears. The occurrence of the
debris (1nortar, roof, bricks and tiles, stone blocks) is
the most intensive in the centre of the site on the territory of the n1ain building of the farn1 of the 3r<l_4ih
centuries AD. The site is also large on the N s ide of the
road at Kopár-dú1ő, it runs from the E end of the village
in a length of 5-600 m. The northern border of the site
can be fo und in the zone where the S side of the Szársomlyó suddenly steeply rises. Its largest extent is about
150 n1 from the road.
The Siklós-Villány highway divides the site into tvvo
parts. The territories N and S of the road have different
geographical features and they show diverse development trends according to the surface phenomena and
the collected finds so I will discuss then1 separately.
Kopár-dűlő sloping toivarcl south on the N side of the
road:
New information could be obtained about the extent
of the site especially on the territory of Kopár-dlílő on
the N site of the highway, which is covered by vineyard
on the largest part. Intensive field walking was possible
on two recently ploughed territories prepared for vine
planting. A large number of ceramics was collected
(in1ported ceramics were not found here a part fron1 the
wall fragment of an amphora), among them many large
shards, on the NvV periphery of the site, in the first
parcels at the E edge of the village (Lrn: 2557-2559),
which is marked by 1A in the attached map. This territory was only slightly disturbed by agricultural activity.
The other trapezoid area prepared for vine planting lay
farther fron1 the road, NW of the main building of the
villa (Lrn: 0318/3). Roman ceramics were found in a
large concentration here as well. A burnt surface was
also disturbed, from where a sn1all, extremely well
preserved wall painting fragn1ent was also recovered
with narrovv yellow bands against a red background. 20
Accordingly, the Ron1an settle1nent was just as intensive
in Kopár-dűlő as on the S side of the road where the
main building of the later farm used to stand. We could
not find any trace of a stone building on the surface but
scáttered Roman tiles and bricks. The botto1n fragn1ents
of two Italian plate of Consp. 20 (catillus) type from the

e.
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Its quality is significantly higher than that of the late Ro1nan
paintings found in the n1ain building. According to the provenance, it could belong to the interior decoration of a not stone
building from the 1''-2"d centuries.
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harsányi római kori településró1 még két további Pó-vidéki, ugyancsak Consp. 20 formájú terra sigillata töredék is
isn1e1t, amelyeket Papp L. 1959-ben, a villa főépületének
DNy-i részén, a villa fürdőjét érintő ásatásán talált. 22
A rón1ai település kezdetét a négy Pó-vidéki terra sigillata
tál alapján legkésóbb a kora Flavius-korra keltezhetjük,
n1egközelító1eg arra az időszakra, an1i~<or a közeli PécsVasas kora császárkori te1netőjében is 111egkezdődtek a
teinetkezések.23 Nagyharsány ezzel a Dél-Dunántúl legkorábbi ismert rón1ai lelónelyeinek egyike. f\ Kopár-dűlő
te1ületéró1 gyííjtött korai, fó1eg 1-2. századi leletek, köztük
n1árványozott (marbled \Vare) 24 vagy narancsfestéslí kerán1iatöredékek, pannoniai fekete bevonatos edények
töredékei (6-7. kép) nagy területen, több száz n1éter
hosszan kerültek elő. Feltételezhető ezért, hogy a kora
császárkorban egy nagyobb kiterjedésCí falusias település
feküdt itt, an1elynek lakossága fizetőképes felvevőpiaca
volt a drága itáliai terra sigillatáknak. Szá111arányát tekintve n1agas a rón1ai típusú és szembetCínően kevés az ősla
kos hagyon1ányokat követő keránliaforn1a. 25 Ebbó1 arra
következtethetünk, hogy a település korai időszakában
olyan, jellemzően nem bennszülött lakosság élt itt, an1ely
a háztartásaiban túlnyon1órészt rón1ai ízlésnek n1egfelelő
kerámiatípusokat használt és viszonylag nagy szán1ban
jutott hozzá itáliai importcikkekhez, terra sigillatakhoz és
a1nphorában szállított áruhoz is. Ezek a jelenségek, továbbá a lelónely határzónában való fekvése és a jelentős korai
katonai állomáshelynek, "Nlursának a közelsége együttesen
arra utal, hogy vala111ikor az 1. sz. harn1adik negyedében
egy veterántelep alakulhatott ki a Szárson1lyó tövében.
Ugyancsak ne1n lehet véletlen, hogy a Kopár-d(ílőn
jobbára csak 1-3. századi kerán1iatípusok kerültek elő,
egyértehnCíen a késő ró1nai korra keltezhető töredékek
vagy kőépítkezés nyon1ai azonban ne1n. Elképzelhető,
hogy a villát - csakúgy, inint a pannoruai villagazdaságok
jelentős részét - valamikor a markomann háborúk után,
talán a 3. sz. elején építették fel egy elpusztult korábbi
falusias település helyén. A villagazdaság főépületének

22
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VÁGÓ 1977 1 109, 93 Abb. 6.
Ld. a Pécs-Vasas kora császárkori ten1etőjének 1-3. sírjaiba elhelyezett Pó-vidéki terra sigillata és éren1n1ellékleteket: FüLEP 19581
372-379.
A Kopár-d(ílóben nagy szán1ban gyííjtöttünk n1árványozott
díszítésíí házikerán1iát (összesen 13 töredéket, szinte kivétel
nélkül a Nagyharsány 1a leló11ely te1iiletéről), fó1eg tálforn1ákat
(6-7. kép). A n1árványozott kerán1ia többsége Pannoniában a
Kr. u. 2. sz. első felére keltezhető, a J sz. közepéig fokozatosan
eltlínnek. A díszítési n1ódhoz legutóbb: KREKOv1c 19971 41-44.
~lindössze egyetlen cgyértelmííen az őslakossághoz köthető
kerámiatöredék került elő, egy S profilú tál (7. kép 5.). A házi kerámiák harmada sárga keránúa, rálak korsók töredékei. A korai
leletanyagban n1é1gas a dörzstálak szán1a is, peren1i.ik általában
márványozott festéssel díszített (7. kép 1.). A dörzstálak nagy
szán1a a ron1anizáci6 n1agas fokát jelzi : B1v\TZ 1977, 155. Egy világosszürke, jól iszapolt füstölőtál (t11ribrtl11m) töredéke is szerepel
a leletanyagban (6. kép 8.), an1elyeknek párhuzan1ai Salában
jellen1zően 2. századiak: HARSÁ..'>Yl E. publikálatlan szakdolgozat
(ELTE), 2005. Funkciójukról legutóbb H AR ANYI 2006.

Po region were aJso found approximately in the line of
the villa building at the S foot of Szársomlyó i.vhere it
gradually rises tO\vard N (Fig. 3. 1). Oneofthe fragments
preserved a nan1e stan1p of a planta pedis shapc in \Vhich
the letters C T 0 S can be rcad. (Fig. 5. 1) The products
of the potter called C. 'I'. Suc. fron1 the Po region, vvho
exported his goods to Pan nonia as \.Yell, can be dated
from the Claudian - early Plavian period.21 rr,.vo n1ore
San1ian ware fragn1ents of Consp. 20 sl1apes fron1 the
Po region are knovvn fron1 the Ron1an period settle111ent
of Nagyharsány, 'vhich L. Papp found duiing his excavation of the bath of the villa in the SvV part of the n1ai11
building in 1959. 22 The establishment of the Ron1an
settlen1ent can be dated fron1 the early Flavian period
the latest according to the four Sanlian \>vare plates from
the Po region. It came approxitnately fron1 the tin1e
vvhen burials started in the carly In1perial Period cen1etery of the nearby Pécs-Vasas. 23 Thus Nagyharsány is
one of the earliest Roman sites in Southern Transdanubia. The early finds, n1ost of then1 from the 1' 1 and 2"<l
centuries, an1ong others fragn1ents of n1arbled \Vares21
or shards of orange painting, fragments of Pannonian
black-slip vessels (Fig. 6-7), collected on the tcrritory
of Kopár-dCílő were distributed on a several hundred
n1etres long territory. It seems accordingly, that a larger
rural settlement existed here in the early Imperial Periocl, the population of \vhich \vas able to n1aintain a
souncl 111arket for the expensive Italian Samian \·vares.
Regarding the nu1nerical ratios, the vessel shapes of
Ron1an types are highly represented as con1pared to the
ones follo,.ving autochthonous traditions. 25 It in1plies
that a characteristically non-autochthonous population
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On C. T. Suc.'s produets and cheir dating see ina su1nn1aq• fonn:
GABLER 19941 37- 48; He liscs their occurrence in Pannonia on
pages 38 and 45-46. C. T. Suc.'s vessels can also be found along
che Sava (e.g. in Sirn1iun1: BRUKNER 1981 Pl. 9.6), chus thc San1ian
ware fincls fron1 the Po region found in Nagyharsány could arrive
in South-eastern Transclanubia by the way of the truding route of
the Savu with the intennediation of wlursa the 1nilitary station.
V,\có 19771 109, 93 Abb. 6
See the Samian ware grave furniture fron1 the Po rcgion and che
coins in graves nos. 1-3 of chc early In1perial Period ccn1etery of
Pécs-Vasas: FüLEP 1958, 372-379
A large nun1ber of n1arbled household wares were collected in
Kopár-d(ílő (13 shards, nearly all of then1 fron1 the tenitory of site
>!agyharsány 1 a), especially bowls (Figs. 6;). Ylost of the n1arbled wares can be dated in Pannonia from the first half of the 2"d
century AD and they gradually clisappeared by the 1niddlc of che
3•J century. On the decoration rccently: l<R.EKOVl~ 1997, 4·1-44
Only a single shard that coulcl be linked witl1 the autochchonous
populacion was found: an S-profilcd bowl (Fig. 71 5). One chird of
the household cerunúcs were ycllow wares: fragn1encs of bowls und
jugs. The number of rubbing bowls is also lúgh in thc curly find
n1aterial. Their rin1s are usually decoruted with 1narbled puinting
(Fig. 7, 1). The lúgh nu1nber of mortaria also indicatcs a high levei
of Romanisation: BAATZ 19771 155. A fragn1ent of a light grey finely
levigatcd sinoking bowl (turibulr11n) was also identified in the find
n1aterial (Fig. 6, 8). ln Salla, n1ost of its analogues can1e fron1 the
2"d century: E. 1-IARSÁ..'\Yl unpublished thesis work (ELTE), 2005.
On their function recently: H 1\RS.1\NYI 2006
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felépülésével a település súlypontja valamivel délebbre,
a laposabb és síkabb területre, az ún. Kopáralja-dűlőre
kerülhetett. (Jól mutatják ezt a terepbejáráson talált
terra sigillaták is, n1ivel a markon1ann háborúk utánra
keltezhető darabok fó1eg a főépület területén és környékén koncentrálódtak.)
2. Kopáralja-díllő
A lelónely közepe táján, Nagyharsány K-i végétó1 cca.
450 m-re fekszik a villagazdaság főépülete. A központi
épületró1 készült légi fotón jól kirajzolódik az épület D-i
része, a helyiségsorral kísért zárófallal és az épület DK-i
sarkával (3. kép 2.). Itt és az épület K-i részén, a mező
gazdasági művelés alatt álló területen felszíni mágneses
kutatásra is sor került, 26 an1ely alátán1asztotta a légi
felvételen látszódó jelenségeket. A vizsgálat ered1nénye
szerint a mlíúttól D-re 150 m távolságig, a főégtájaktól
mindössze néhány fokkal eltérve tájolt központi épület
omladéka jelentkezett erős mágneses anon1áliaként.
A D-i traktusban a terület n1ágneses képe egy, légi fotón
is felisn1erhető K-Ny irányú helyiségsort is kimutatott.
Fontos eredmény tnég, hogy a főépülettó1 D-re a vizsgált
területen, a n1líúttól 340 m-ig további objektun1ok n1ár
nem jelentkeztek (4. kép 1-2.). A mélyen fekvő, vizenyős
területet valószínCíleg a római korban is kerülték.
A Kopáralja-dűlő területén a felszíni leletgyűjtés
alapján inkább a 2-3. századi leletek don1inálnak, de késő
római n1ázas és besin1ított kerán1iatöredékek is előkerül
tek. A villaépület alatt valószínCíleg az 1-2. századi falu
D-i perifériája fekszik, erre utalnak a Papp L. által itt
talált Pó-vidéki terra sigillata töredékek és néhány általunk talált, jellemzően 2. századi kerán1iatípus (n1int
például egy pompeji vörös tányér-utánzat töredéke) .27
A korábbi ásatások, a légi fotó és a geofizikai felmérés, valan1int a terepbejárás alapján a főépületró1 előze
tesen az alábbi következtetések vonhatók le. Az épület
valószínCíleg egy központi udvar köré épült, D-i oldalán
a légi fotón és a geofizikai felmérésen látszódó helyiségsorral. Az épület DNy-i részén a Papp L. által 1959-ben
és Fülep F. által 1961-1963 között feltárt fürdő épült.
A központi
épület nagysága: K-Ny irányba legalább 110
,
111, E-D irányban - a Fülep. F. által 1982-ben feltárt
épületrészek alapján -130 n1 körüli. Annak a késő antik
nagybirtoknak, amelynek központja az üvegmozaikkal
díszített nagyharsányi villa volt, egyik utolsó tulajdonosa aligha lehetett inás, inint a közelben előkerült beren1endi bronztáblán n1egnevezett egykori galliai (Gallia
Lugdunensis Tertia) helytartó, a késő antik birodaln1i
arisztokrácia jeles tagja, Valerius Dalmatius. 28

26
27

28

A n1unkát a Fractal Bt. végezte, Puszta Sándor vezetésével;
n1unkájukat ezúton is köszönön1.
Peren1töredék, jó n1inőség(í narancsvörös festése a külső peremsávra is kiterjed. Pannoniában az 1. sz. végétől gyártják, a 2. sz.
közepétől kiszorítják szürke változatai: GABLER 1977, 16}
Szen1élyéhez: PLRE 24t, Daln1atius 8; a bronztáblába vésett
felirat: MOMMSEN 1902, 289-29}

lived in the settlement in the early phase, who dominantly used ceramics that n1atched the Roman taste and
could obtain a relatively large nu1nber of Italian ilnported products, San1ian wares and goods transported
in an1phorae. These pheno1nena, the location of the site
in the border zone and the proxin1ity of Mursa a significant n1ilitary station together suggest that a se ttle1nent of veterans could evolve at the foot of Szársomlyó
sometime in the third quarter of the 1st century.
It cannot be accidental either that n1ostly only ceramic types of the 151-3 rd centuries occur at Kopár-dCílő,
while fragments that can evidently be dated fron1 the
late Ron1an period or traces of stone constructions were
notfound. It is possible that the villa was built sometime
after the Marcomann wars perhaps at the beginning of
the 3r<1 century, sü11ilarly to the n1ajority of the villas in
Pannonia, in the place of a perished rural settlen1ent.
With the construction of the main building of the far1n,
the centre of the settlement shifted somewhat farther
to the south on a flatter plain the so-called KopáraljadCílő. (This is evidenced by the San1ian wares collected
during the field walking, since iten1s dated from after
the Marcon1ann vvars '"'ere generally concentrated on
the territory and in the environn1ent of the main building.)
2. Kopáralja-díllő
1'he main building of the farn1 can be found in the
centre of the site about 450 m fron1 the E end of Nagyharsány. The S part of the building together with the
closing wall along a row of roon1s and the SE corner of
the building are clearly outlined in the aerial photo
taken of the central building. (Fig·. 3. 2) The surface
was investigated with magnetic n1ethods at the E part
of the building, vvhich is a cultivated land to date. 26 Its
results supported the phenon1ena observed in the
aerial photo. According to the investigation, the debris
of the central building appeared with a strong anoma ly ina length of 150 m from the highway and its orientation deviated from the n1ain cardinal directions by
only a fevv degrees. In the S '"'ing, the n1agnetic picture
of the territory indicated the same E-vV oriented row
of roo1ns that could be identified in the aerial photo.
Another in1portant result -vvas that no more features
appeared until 340 m from the highway on the territory examined S of the main building (Fig. 4. 1-2). The
lovv waterlogged territory was probably avoided in the
Ron1an period as vvell.
Finds fron1 the 2°<1- 3rd century seen1 to don1inate
on the territory of Kopáralja-dCílő according to the fin ds
collected fron1 the surface, although la te Ron1an glazed
and sn1oothed-in shards can also be found. Probably the
S periphery of the 1s1-2°d century village lies under the
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The Fractal Bt. carried out the work with Sándor Puszta's direction; I am grateful for their work.
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/\Villány mikrorégiós kutatás keretében megkezdtük Fülep F. korábbi ásatásainak anyagfeldolgozását,
mind a dokumentációra, mind a leletanyagra vonatkozóan. Az ásatás leletei, fó1eg az utolsó, 1983-as évbó1
származók még tisztítatlanul, becson1agolva voltak tárolva. A leleteket anyagcsoportonként szortíroztuk,
különválogatva a kerámialeleteket a freskó- és n1ozaiktöredékekt61. Első lépésként a villa legjelentősebb leletanyagára, a római mozaikokra koncentráltunk. Verba
Erika mozaikrestaurátor közreműködésével megkezdő
dött az - előzetes kalkuláció alapján - közel 500 mozaiktöredék dokumentálása, amely tartahnazza az egyes
töredékek leírását, lelónelyét, állapotfelmérését, fotóját
és ahol indokolt, a rajzát. A mozaikok többsége két,
három vagy négy színb61 (fekete, fehér, vörös, sárga)
álló geometrikus minta. A változatos motívumok alapján
legalább 7 különböző geometrikus n1ozaikpadozatot
különítettünk el. A mélyszántás és a korábbi ásatások
nagy számban hoztak napvilágra színes, figurális, részben üvegtesserákból rakott mozaiktöredékeket is. Ezek
a késő rón1ai mozaikok egyrészt másfélszeres életnagyságú perszonifikációkat,29 életnagyságnál kisebb figurális töredékeket, másrészt tengeri jelenetet ábrázoltak.
A rossz állapotú, erősen töredékes mozaikoknál inegtörtént az elsődleges állapotmegóvás és sor került egy
nagyobb, igen rossz állapotú töredék restaurálására is.
A mozaikok kapcsán folyamatban van a tesserák kőanya
gának vizsgálata, amely kiegészült a freskók illetve a
villa építőköveinek kutatásával is.30
A terepbejárásunk által érintett területen szembetCínő, hogy a Nagyharsány 1. lelóbelyen kívül máshol
intenzív római lelónelyet nem találtunk. A helyi lakosság tehát a nagy kiterjedésű, kezdetben valószín(íleg
vicus, majd villa területén koncentrálódott.
Szórványos római, vagy valószínűleg római leletek
(főleg kerámia, de két helyen üveg is) csak az alábbi
lelónelyeken kerültek elő. (A leló'helyek fekvéséhez lásd
az 1. Jeépet!)
,
Villány-Virágos 2. leló'hely: A j ellemzően Arpád-kori
lel őhelyen egy üvegedény töredéke (leginkább egy körte vagy gömbtestCí balsamariumé) (7. leép 8.) és néhány
római j ellegű - jól iszapolt, szürke - kerámiatöredék
került e lő. Valószínűleg erró1 a lelónelyr61 származnak
a Magyarbólyba vezető kövesút jobb oldalán, sz61ő
forgatáskor korábban talált római leletek, köztük egy
másik üvegedény is.31

villa building. This is suggested by the fragments of
Sa1n ian wares fron1 the Po region uncovered by L. Papp
and a few znd century ceran1ic types we found (e.g. the
frag1nent of the iinitation of a Pompeian red plate). 27
According to former excavations, the aerial photo,
the geophysical survey and the field walking, the followings can be preliminarily said about the 1nain building. The building was probably built around a central
courtyard with a row of rooms on the S side as it can be
seen in the aerial photo and the geophysical survey. The
bath unearthed by L. Papp in 1959 and F. Fülep in 196163 was built in the SW part of the building. The central
building was at least 110 m long in an E-vV direction
and about 130 m in a N-S direction according to the
building parts unearthed by F. Fülep in 1982. The
owner of the late Roman great estate with the Nagyharsány villa decorated with a glass mosaic in its centre
could barely be anybody else than Valerius Dalmatius
an eininent member of the late antique imperial aristocracy, the former proconsul of Gallia Lugdunensis
Tertia, vvhose nan1e was mentioned on a bronze slab
found at the nearby Beremend.28
Within the fran1es of the micro-region investigations
of Villány, we started the analysis of the finds fron1 F.
Fülep's former excavations regarding both the documentation and the find material. The archaeological finds,
especially the one from 1983, was still wrapped without
being cleaned. The finds were sorted into material groups
separating the ceramics, the fresco and mosaic fragments. First we concentrated on the most important
finds of the villa: the Ron1an inosaics. With Erika Verba
mosaic conservator's help we started the documentation
of the about 500 mosaic fragment, according to prelin1inary calculations, '"'hich included the description of
the individual fragments, their provenance, the assessment of their conditions, vve took photos of them and,
where it seemed necessary, we made drawings. Most of
the n1osaics were geo1netric ones of two, three or four
colours (black, vvhite, red and yellow) . According to the
varied n1otives, at least 7 different geon1etric mosaic
pavements vvere differentiated. Numerous fragments of
coloured, figural mosaics, partly composed from glass
tesserae, were brought to light by deep ploughing and
former excavations. These late Roman mosaics depicted
personifications in a scale one and a half tin1es larger
than the natural size,29 figural representations smaller
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A legjobban összeállítható perszonifikáció képét közli: TóTH
2001, 39 J kép. Erró1 a 1nozaikról írta szakdolgozatát a Nlagyar
Képző1nűvészeti Főiskolán VERBA E., A ró111ai padlómozaik Pannonlában. A nagyharsányi töredékek és restaurálásuk problén1ái.
Kiadatlan szakdolgozat. Budapest, 1997.
A vizsgálatokat az EPISCON (European PhD in Science for
Conservation) Proj ect résztvevőjeként Anna Ruggieri (Pisa) végezte és végzi el, munkáját nagyon köszönön1. Ő a villa n1ajdani
konzerválásának, helyreállításának lehetőségéve l , technikáival
is foglalkozik.
MNNI Adattár 224.XXII.1974; Füu::P-BURGER 1979, 316.
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The high quality orange painting of the rin1 fragment extended
to the exterior of the rin1. It was produced in Pannonia fron1 the
end of the 1 5' century until the grey vcrsions rcplaced it fron1 the
middle of the 2"d century: GABLER 1977, 163
On his person: PLRE 241, Daln1atius 8; the inscription engraved
into the bronze tablet: MoMMSEN 1902, 289-293
The best reconstructed personification is published in TóTH
2001, 39 fig. J E. Verba wrote her thesis about this mosaic to
the Hungarian High School of Fi ne Arts with the title "A római
padlómozaik Pannoniában. A nagyharsányi töredékek és restaurálás uk problén1ái." Unpublished thcsis. Budapest, 1997
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Villány,
Öreg-templom-dűlő 10. lelónely: Az ugyan,
csak Arpád-kori leló'helyen egy rón1ai üvegpalack peren1töredékét találtuk (7. kép 7.).
V·illánykövesd-Bog·clács 1-2. lelőhely: Itt néhány jól
iszapolt, szürke, valószín(íleg rón1ai kerán1iatöredék
került elő.
Villány-Virágos 1. lelónely: Néhány római gyanús
kerátniatöredéken kívül egy Kr. u. 4. századi, erősen
kopott „aes 4" érmét is ide köthetünk (7. kép 6.).
Ezek a leletek azonban - amennyiben többségük
valóban római kori - vagy szórványos római jelenléttel,
vagy a terület ró1nai kori mezőgazdasági művelésével
magyarázhatók. Néhány esetben középkori leló'helyeken
1-1 római tárgy, köztük jellen1zően üvegedény-töredékek kerültek elő, amelyeket akár késóob is a telepre
hurcol hattak.

than life size and mari ne scenes. The primary conservation was carried out on the poorly preserved and highly
fragmented mosaics, and a larger very poorly preserved
fragn1ent vvas also conserved. ln relation to mosaics, the
stone n1aterial of the tesserae is being analysed, \vhich
is completed \Vith the analysis of the materials of the
frescos and the building stone of the villa.30
It was conspicuous that no other intensive Roman
site was found apart from site Nagyharsány 1 on the
territory covered by the field walking. It means that the
local population initially concentrated on the territory
of the large vicus and then on the territory of the villa.
Scattered Roman or probably Ron1an finds (mostly
ceramics, and also glass at two places) were found only at
the following sites (the locations of the sites see in Fig. 1).
Villány- Virágos site no. 2: The fragment of a glass
vessel (most probably fron1 a pear-shaped or spherical
balsan1arium) (Fig. 7. 8) and a few Roman type finely
levigated
grey shards vvere found at the dominantly
,
Arpádian Period site. The Ron1an finds, among them
another glass vessel, found du1ing vineyard cultivation
on the right side of the paved road to Magyarbóly probably can1e from the same site. 31
Villány, Öreg-templom-díílő site no. 10: The rim fragof a Roman glass flask vvas found also at another
n1ent
,
Arpádian Period site (Fig. 7. 7)
V illánykövesd-Bogdács sites nos. 1-2: A few fi ne! y
levigated, grey, probably Ron1an shards were found.
Villány-Virágos site no. 1: Beside a few shards that
could be Roman frag111ents, a strongly worn„aes 4" coin
from the 41h century AD can be linked vvith the site.
(Fig. 7. 6)
i\. scattered Ro111an presence or cultivation can be
supposed in the Ro1nan period if the n1ajority of these
fin ds are reall y Ron1an period ones. ln a fe \<V cases, a
couple of Roman objects were found at 1nedieval sites,
characteristically glass vessel fragn1ents, which could
later be carried to the settlen1ents.
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Anna Ruggieri (Pisa) carries out the analyses as a participator
in the EPISCON (European PhD in Scicnce for Conservation)
project: I am grateful for her contribution. She also deals with
the possibilities and the technology of a future conservation and
reconstruction of the villa.
Hl M Archives 224.XXII.1974; FüLEP-BURGER 1979, 316
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1. kép: 1. A Terepbejárással érintett terület a Villányi-hegység K-i lábánál (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Szőcs Péter)
Fig. 1: 1: The territory covered by Field walking at the E feet of the Vill ányi-hills (National Office of Cultura l Heritage,
Péter Szőcs)
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2. kép: Villány, Werthmüller-sző lők köze lében kialakított löszszelvények vizsgálati eredménye.
1: lösz, 2: paleotalaj szintek, 3: átmeneti szintek, Le fejlett talajszerkezet, 5: karbonát konkréciók,
6 : állat- és gyökérjáratok különböző kitöltéssel:
a: agyag, b: finom kőzetliszt, e: durva kőzetliszt (lösz), d: nagyon finomszemcsés homok, e: finomszemcsés homok,
f: középszemcsés homok, g: durvaszemcsés homok
Fig. 2: The results of the study of loess profiles near Villány, Werthmüller-szőlők.
1: loess, 2: paleosol layers, 3: transition layers, Li: well developed soil structure, 5: carbonate concretions,
6: biogalleries and crotovinas with different infill:
a. clay, b: fine silt, e: coarse silt (loess) , d: very fine sand, e: fine sand, f: middle sand. g. coarse sand
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3. kép: 1· A Nagyharsány, Kopáron és Kopár alján fekvő róma i-kori települést és villagazdaságot rejtő NH 1. lelőhely
kiterjedése. 2: A villa központi épülete légi felvételen. (Bertók Gábor)
Fig. 3· 1. The extent of site NH 1 of the Roman period settlement and villa at Nagyharsány, Kopár and Kopár alja;
2: The central building of the villain the aerial photo. (Gábor Bertók)
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Lt . kép: Nagyharsány 1. 1: A vil la légi felvétele, a 2006 nyarán végzett felszín i mágneses kutatás eredményével és a
központi épület Papp. L. illetve Fülep F. által 1959, 1961 - 1963 között feltárt részével kiegészítve. 2: A villaépü let D-i
szakaszán húzódó helyiségsor mágneses képe (felmérte Fractal Bt., Puszta Sándor 2006)

Fig. Lt: Nagyharsány 1. 1: Aerial photo of the villa competed with the resu lts of the magnetic surface survey carried out ín
the summer of 2006 and the parts of the central building uncovered by L. Papp and F. Fülep ín 1959 and 1961-1963;
2: Magnetic appearance of the row of rooms ín the S part of the vil la (survey by Fractal Bt„ Sándor Puszta 2006)
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S. kép: 1-2: Két Pó-vidéki Consp. 20 formájú tányér töredéke a Kopár területé ről , egyikükön planra pedis alakú
bélyegben a T. C. SVC. betűk M = 1: 1; 3: üvegedény perem töredéke a főépül et területéről M = 1: 1; 4: Geometrikus
mozaik töredéke a villa főépül etéb ől
Fig. S: 1-2: Fragments of two Consp. 20 type plates from the Po region from the territory of Kopár. The letters T. C.
SVC. can be read in a planra pedis-shaped stamp in one of them. M = 1: 1; 3: Rim fragment of a glass vessel from the
territory of the main building M = 1: 1; 4: Fragment of a geometric mosaic from the main building of the villa
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6. kép: 1- 9: A nagyharsányi római település Kopárra eső részének 1A területe. Válogatás a terepbejárás során előkerült
kerámiatöredékből. M=1 :2
Fig. 6: 1-9: Territory 1A of the Roman settlemen t of Nagyharsány on the territory of Kopár. Selection from the shards
collected during Field walking M = 1:2
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7. kép: 1-5: Válogatott kerámiatöredékek a Kopár területéről; 6: késő római érem a Villány, Virágos 1. lelőhelyről;
7: üvegedény peremtöredéke a Villány, Öreg-templom-dűlő 10. lelőhelyről; 8: üveg balsamarium (?)töredéke a Villány,
Virágos 2. lelőhelyről. 1-L1.. 6-8. M = 1:2; 5. M = 1:1
Fig. 7: 1-5: Selected shards from the territory of Kopár; 6: Late Roman coin from Villány, Virágos site no. 1;
7: Rim fragment of a glass vesse! from Villány, Öreg-te mplom -dűlő site no. 1O; 8: Fragment of a glass balsamarium (?)
from Villány, Virágos site no. 2. 1-Li. 6-8: M= 1:2; S: M=1: 1
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Zo ltá n (za jlik - András Bödőcs - Éva
Öurkovic - László Rupnik - Móni Wi nkler

Légifényképezéses
régészeti kutatások Magyarországon
2007-ben

Aerial photographic archaeological
investigations in Hungary in 2007

~

(A short report of the activity of the 30
ln formatics Resea rch Laboratory of the
Archaeo logica l lnstitute of the ELTE)

(Rövid beszámoló az ELTE
Régészettudományi Intézetének
Térinformatikai Kutatólaboratóriumában
folyó munkáról)

Our aerial photography project has won the advantaged
support of the OTKA from July 2007. Beside the assessn1ent of the condition of prehistoric earthen forts and
the aerial photographic investigation of Roman roads,
rural settlements and cemeteries with trenches, we
continued the field walking at the sites discovered by
aerial photography in Fejér county and started it in
Tolna county.
Owing to the dry weather in the first half of 2007,
the vegetation n1arks already appeared in certain cases
in March (!), and they could be observed until the end
of June. It must be added that the stormy weather in
the early summer and the financial support, which arrived only in July, hindered the complex use of favourable observation conditions. Nevertheless, we could
identify n1ore aerial photographic sites than in the past
years: 118 sites.

Légi fényképes kutatási programunk 2007 júliusától
elnyerte az OTKA kien1elt tán1ogatását. Az őskori földvárak állapotfelmérésén, a rón1ai utak, a falusias települések és az árokkeretes te1netők légi fényképes kutatásán túl Fejér megyében folytattuk, Tolna megyében
pedig megkezdtük a légifotó-lelónelyek bejárását.
2007 első félévének száraz időjárása miatt a növényzeti jelek bizonyos esetekben már márciusban(!) megn1utatkoztak, s egészen június végéig észlelhetők voltak.
Megjegyzendő, hogy a kora nyári időszak viharos idő
járása, illetve a csak júliustól rendelkezésre álló pályázati pénzeszközök nem tették lehetővé a kedvező észlelési feltételek teljes kihasználását. Ennek ellenére
n1inden korábbi évnél több, összesen 118 új légifotólelónelyet azonosítottunk.

Investigation of earthen forts
Földvárak kutatása

The list of the earthen forts photographed in 2007 can
be found in our report. The assessn1ent of their condition had to be omitted, which is con1pensated by the
fact that we could take photos of many fortification
1
traces that we had not or only
„ superficially known. The
Bronze Age fortification at Ocsény is well known from
them, '"'hile vve did not know the earthen forts at Kakucs
(Fig. 1) and Majosháza.
The fortification traces where new photos or field
walking are necessary were not entered into the list. We
have to mention from among them the double ran1part
encircling the large U-shaped territory at Felső Birkajárás, Kunszentmiklós and the territory enclosed by a
double trench-and-rampart on two sides, which was
observed in the southern part of Bejárás-dűlő, Kiskunlacháza. The "rampart„ observed in Vasút-n1enti-dűlő
at Tatabánya is probably a modern feature, which used
to encumber the crossing over the Gerecse according to
its topographic position.
The number of all the photographed earthen forts
including the medieval fortifications and the earthen
forts recently discovered during aerial photography
is 215.

A 2007-ben fényképezett földvárak listáját jelentésünk
tartalmazza. Az elmaradt állapotfelmérések hiányát
nén1ileg ellensúlyozza, hogy a felderítő célú repülések
során számos, korábban általunk nem, vagy kevéssé
erődítésnyomot fényképeztünk le. 1 Közülük az
isn1ert
„
Ocsény melletti bronzkori erődítés jól isn1ert, ugyanakkor a kakucsi (1. kép) és a n1ajosházi földvárakról nincsen
tudomásunk.
Nem szerepeltettük a listán azokat az erődítésnyo
mokat, a1nelyeknél ismételt fényképezésre, illetve terepjárásra van szükség. Közülük feltétlenül n1eg kell
említeni Kunszentmiklóson a Felső Birkajárási nagyn1éretű, U-alakú területet körbevevő kettős árkot, a
kiskunlacházi Bejárás-dűlő déli részén megfigyelt, két
oldalról kettős árokkal/sánccal lezárt területet. Tatabányánál a Vasút-n1enti-d{íló'ben n1egfigyelhető „sánc„
valószínűleg újkori, topográfiai helyzete alapján a Gerecsén való átkelést nehezíthette egykor.
Az összes fényképezett földvár száma a középkori
erődítéseket, illetve a légi fényképezéseink során újonnan megisn1ert földvárakat is figyelen1be véve: 215.
2007 tavaszán sor került két nagy földvár (Bükkszentlászló-N agysánc és Dédesta polcsány-Verebce-bérc)

1

A légi felvételeket Czajlik Zoltán, az elemzéseket, illesztéseket
és a tárgyrajzokat Rupnik László készítette.
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Zoltán Czajlik took the aerial photos and László Rupnik n1ade
the analyses the fitting and the drawings of the objects.
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részletes bcjárásúra. J\ bükkszentlászlói Nagysáncon a
2006-os fényképezés során n1egfigyelt, korábban nen1 a
l előhelyhez ta rtozó nak tekintett alsó (K-i) terasz helyszínelését végeztük el. Ennek során megállapíthattuk,
hogy a kb. 3 ha nagyságú teraszt az újkorban jelentősen
átalakították, falusi futballpályaként használták. Ennek
ellenére kivehető egy, az oppidum legn1agasabb pontjáról induló, az alsó teraszt
K-i irányból határoló sánc
,
nyo1na. A teraszon túl, EK-i irányban, nagy területen
további teraszosítási nyon1ok vannak, s ebben a zónáb an
jelentős mennyiséglí, főként késő bronzkori-kora vaskori kerámia is gylíjthető.
A dédestapolcsányi Verebce-bércen ugyancsak a
fényképezések során tett megfigyelések ellenőrzésére
került sor. Mindezek alapján fontos annak hangsúlyozása, hogy a Verebce-bércen nem csak a középkori vár
különíthető el az őskori erődített területektó1, hanen1
inaga az őskori földvár is két nagyobb egységre bontható (2. kép). Délen az őskori földvárat látványos árok és
sánc választja el a ,Verebce-bérc Bükk-hegység felé vezető folytatásától. Eszak felé haladva először egy hason1óan n1arkánsan átalakított, azaz teraszosított zónát figyelhetünk n1eg: ezen a területen található - a
Hellebrandt Magdolna által is n1egfigyelt2 - vassalak,
illetve innen ismerünk felszíni gylíjtésbó1 származó, a
és késő vaskori fibuvaskorra keltezhető vaseszközöket
,
lát. A teraszosított terület E-i irányban egy keskeny
teraszokból álló, eredetileg, nyilván n1eredek lejtővel
végződik. Ettó1 a zónától E-ra, ahol - Novák i Gyula
legutóbbi közlésével3 összhangban - a felszínen késő
bronzkori kerámia (K yjatice-kultúra) gyűjthető, legfelteraszokat észlelhejebb ehnosódottabb, bizonytalan
,
tünk, hasonlóan a földvár E-i lezárását j elentő sánchoz,
an1i lényegesen kisebb a D-i zárósáncnál. Fentiek alapján a dédesi késő bronzkori földvárat a vaskorban feltehetően átalakították, ekkor készülhetett a déli rész teraszosí tása és látványos erődítése. Ter1uészetesen
hipotézisünk igazolásához részletes topográfiai feln1érésre, illetve ásatásokra lenne szükség.

Római kori ittak kutatása
2007-ben két Fejér n1egyei község határában is sikerült
olyan jelenségeket észlelni, an1elyek egykori utak nyon1aira
utaltak. Mány határában (Ereszkedő-d(íló) egy
,
ENy- DK irányú, a növényi növekedési jelenség hatására megn1utatkozó egyenes vonalú alakzat és egy korábban n1ár lokalizált ró1uai villához köthető jelenségek
alapján, egykori rón1ai utat figyeltünk n1eg. Az út a terepi helyszíneléskor azonosítható volt a terepalakulat
alapján, ill. n1esterséges bevágás nyon1ai alapján. A rón1ai utakra jellemzőnek gondolt kavicsfelszín nen1
mutatkozott, ami a zonban több ásatás példáját alapul
véve nem tekinthető kizáró tényezőnek. A tájoláson és

The detailecl fielcl walking in tvvo large earthen forts
(Bükkszentlászló-N agysánc and Dédestapolcsány-Verebce-bérc) vvas carried out in the spring of 2007. At
Bükkszentlászló-Nagysánc, the lower (E) terrace that
we inspected, which had b een observed during aerial
photography in 2006, a nd \vhich had been regarded to
b e independent of the site. vVe found that the terrace
extending on a territory of about 3 ha had significantly
been resl1aped in the n1odern period, and it \vas used
as the football pitch of the village. N evertheless, we
could observe the traces of a rampart borclering tl1e
terrace in the E, which sta rted from the highest point
of the oppidum. Farther fron1 the terrace ina NE direction, there are traces of further terrace constructions
on a large surface, and a significant nun1ber of shards
can be collected in this zone n1ostly from the Late
Bronze Age and the Early lron Age.
1'he observations inade during aerial photography
vvere also checked at Verebce-bérc, Dédestapolcsány. lt
is i1nportant to en1phasise that not only the n1edieval
castle can be differentiated fro1u the prehistoric fortified
area at Verebce-bérc but the prehistoric earthen fart
itself can also be divided into tvvo large units (F'ig·. 2). An
obviously appearing trench-and-ran1part construction
separated the earthen fart in the S from the continuation
of Verebce- bérc tovvard Bükk ivlountains. ln the north,
first a sin1ilarly evidently transformed terrace zone can
be observed: this is the territory vvhere iron slag can be
found, as Magdolna I-lellebrand had already observed,2
and iron tools dated fro1n the Iron Age and a Late lron
Age brooch have also been collected here on the surface.
The terrace ends in the N in an originally probably steep
slope, vvl1ich is t o date divided into narrow terraces. N
of this zone, Late Bronze Age (I<yjatice culture) ceran1ics can be collected on the surface, just as Gyula Nováki
recently described it,3 \•vhile vaguely outlined uncertain
terraces can be observed farther do,vnvvards, similarly
to t11e rampart that closes the earthen fort in the N, which
is significantly sn1aller tl1an the S closing ran1part. Accorcling to the above observations, the Lat e Bronze Age
earthen fart of Dédes vvas probably rebuilt in the lron
Age when the terrace and the spectacular fortification
of the southern part \vere built. Naturally, a detailed
topographic survey and excavations are necessary to
prove this hypothesis.

Investigation of Roman period roads
ln 2007, we could observe phenon1ena that indicated
for1ner roads in the fields of t\VO villages in Fejér
county as vvell. ln the fields of Mány (Ereszkedő-d(iló},
a for1ner Roman road was observed according to a NWSE directed straight linear formation n1arked by vegetation grovvth marks and the phenomena of an earlier

2

I-lELLEBRANDT 2007

2

I-IELl.EBRANDT 2007

3

NlATúz-NovAx1 2002, ·10.

3

.NlATúz-Nov1\KI 2002, 10
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a terepi körüln1ényeket megváltoztató útépítési technika alkalmazásán kívül az út esetleges ró1nai voltára
egyelőre csak a közelben húzódó rón1ai lelónelyeket
lehet közvetett argun1entun1ként felhozni. A II. katonai
fel1nérés ezen a terülten n1ég jelöl egy egykori utat,
a1nelyet Biatorbágyig nyomon lehet követni. FeltCínő,
hogy n1ár ezen a térképen sem illeszkedik a tárgyalt
útszakasz a többi út rendszerébe, ezért inkább egy korábbi út sejthető itt. A Zsán1béki-n1edence területéró1
n1ár több olyan út is isn1ert, an1ely egykori 11icu.s jellegCí
településen haladt keresztül,'1 így nem kizárt, hogy a
Mány n1ellctti egy kisebb jelentőségG, esetleg telepi.iléseket összekötő via vicirialis-hoz5 hasonló útként funkcionált. Ennek megállapításához azonban további
vizsgálatok szükségesek.
,
Hasonló, ENy-DK irányú, egyenes vonalú jelenség
Nagyvenyin1 határában, Mélykútpusztánál is azonosítható volt. Bár ezen a lelónelyen még ne1n volt terepi
helyszínelés, a szon1szédságában talált rón1ai n1érföldkő6
és egy mCíholdfélveteleken megfigyelhető, K-Ny-i irányú útnyon1, valan1int a Nagyvenyimbó1 ismert nagyszá111ú ró1uai kori leletanyag7 alapján feltétlenül érdemes a lelőhely interpretációjában ezt a lehetőséget is
figyelembe venni. Tern1észetesen, csakúgy, n1int az
előző lelónely esetében, itt is részletes további kutatás
szükséges a kérdés tisztázásához.
Felderítő célú

lég·i fényképezések

Temetkezések
2007-ben Kakucson a wladarász-földön sikerült n1egfigyel ni egy újabb árokkeretes te1nető részletét. Mindkét
sír foltja az átlagosnál nagyobb, inkább négyzet, n1int
téglalap alakú, s a körárkokon bejárat(ok?) is észlelhetők.8 f\z etyeki Zsámbéki úti dCíló'ben fényképezett
két jelenségnél - hasonlóan a korábbi dunántúli körárkokhoz - nen1 látszik a sír foltja, s ugyanez figyelhető
111eg a Kápolnásnyék, Pettendnél dokun1entált
két,
,
egyn1ástól távoli körárok esetében. Gerjen, Arpi-dtíló1Jen
a korábban csak Mezőörsnél n1egfigyelt „korong» alakú
struktúrákat dokun1entáltuk, a gerjeni háron1 „korong»
esetében n1ég az árkok léte sem bizonyos.
A viszonylag ritkán megfigyelhető csontvázas ten1etkezések (korábban 0. Braasch Csákberénynél9 és
Iváncsánál, 1 Czajlik Zoltán 2003-ban Pápánál és Vaszarnál,11 2004-ben Gárdonynál, 12 azonosított nagyobb
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Például: Páty, Malon1- díílő (Orro~v\NYT 2007)
Dig.4}8.2.21; Dig.7.3; Siculus Flaccus: De. cond. Agr. XIX.
V1\Gó 1959, 74·
FtTZ 1970, ·189.; FITZ 2001, 3·
A korábbiakról lásd: CzAJLIK 2005, 122-123„ 2. cáblázat; illetve
CzAJLIK-Böoőcs 2006, 151-i52.
BERTÓK-VISY 1997, 145.
BRl\ASCH '19991 71.
CZAJL!K 2004
CZAJLIK 2005

already located Roman villa. At field 'valking, the road
could be identified from the surface formations and the
traces of an artificial deep cutting. The pebble surface,
which is co1nn1only supposed in the case of Roman
roads, did not appear, which does not contradict the
observation as \;ve can judge fron1 the exan1ples of ccrtain excavations. The only indirect argun1ent in favour
of the Ron1an dating of the road is the nearby Ro1nan
period site, beside the orientation and the application
of a road construction technology that n1odified the
surface forn1ations. 'fhe 211d n1ilitary survey indicated a
road on the territory, \•vhich could be follovved until
Biatorbágy. It is striking that this road stretch did not
fit into the road system even in this n1ap, \vhich implies
that it must have been an earlier road. rfhere are a
nun1ber of roads kno,.vn fron1 the territory of the Zsán1béki basin that crossed forn1er viciis-type settlements,4
thus the less in1portant road at wiány could function as
a via vic-inalis, 5 \vhich connected settlen1ents. Ho,vever,
further investigations are necessary to arrive to a definite identification.
A sin1i lar NVV-SE running straight linear phenon1enon could be identified at wiélykútpuszta in the fields
of Nagyvenyin1. No field walking has yet been conducted at this site, but the Ron1an milestone,6 the E-W
running road n1ark observed in satellitc photos and the
large nun1ber of Ron1an finds 7 described fron1 Nagyvenyin1 suggest tha t tlús possibility should be regarded
at the interpretation of the site. Sin1ilarly to the forn1er
site, further detailed investigations are necessary to
ans\ver the question.

Prospecting· aerial photog·raphy
Burials
J\ fragment of a cemetery 'vith trenches could be observcd at wiadarász-föld, Kakucs in 2007. The discolouration of both graves vvas larger than expected. They
"vere rather square-shaped and not oblong and an entrance (entrances?) could be observed in the round
trenches.8 The discolouration of the graves could not be
observed at the t\VO phenomena photographed in Zsán1béki úti dűlő at Etyek, similarly to the former round
trenches in Transdanubia, and the san1e ,.vas observed at
the tvvo distant round
trenches doctu11ented at Kápolnás,
nyék, Pettend. At Arpi-dtílő, Gerjen, a "discoid„ structure
si1nilar to the one observed formerly only at i\IIezőörs \Vas
documented, 'vhile even the existence of the trenches is
uncertain in the case of the three "discs" at Ge1ien.
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E.g.: Páty, ~lalo1n-d(ílő (OrroMÁNYI 2007)
Dig. 43.8.2.21; Dig.7.3; Siculus Flaccus: De. cond. Agr. XIX
\f ÁGÓ 1959, 74
FITZ '1970, 189; FITZ 2001, 3
On the earlier ones see: CZAJLIK 20051 '!22-1231 table 2; and CzAJuK -Böoőcs 2006, 151-152
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ten1ctó'k) szá n1át a Jászapáti, Alsó Nyomásnál, a korábban is1n crtté vált körárkos sírok mellett, feltehetően
kisebb-nagyobb cso portokat alkotó temetkezések gyarapítják. Csornától Ny-ra, települési objektumok között
nagyobb, is1neretlen korú, feltehetően hamvasztásos
tcn1ctőt azonosítottunk (3. kép), s hasonló jelenségeket
észleltünk Dákánál.

Települések
Nagyobb kőépület nyomát figyeltük meg Vértesszó1ős
nél (rón1ai kori villa?), s az épülettó1 kissé nyugatabbra
félig földbe mélyített épületek nyoma is látható volt.
Vértesszó1ősön kívül Mányon a Közép Gyulai-dű
ló'ben, Szabadegyházán a Sárosd-Seregélyesi-vízfolyásnál, Előszállás-Sipáknál és Jászapátiban a Szentgyörgyiúti-dűló'ben fényképeztük le nagyobb településre utaló
félig földbe mélyített épületek, illetve gödrök nyomát.
A 2006-ban a baracsi Dudás-halomnál megfigyelt 13 nagyobb, rendezett, félig földbe mélyített épületekbó1 és
utcákból(?) álló településhez hasonlót örökítettünk meg
Pusztaszabolcson a Keserű-völgy-dűlóben, illetve Bőny
réta lapon a Kanász-rétnél.
I<isebb
, település félig földbe n1élyített épületei
állhattak Acson a Felső Jeges-pusztánál, Nagyigmándon
a Templom-földön és Dombóváron a Kiskondai-pataknál
(4. kép). Hasonló típusú, de nagyobb területen, elszórtan
elhelyezkedő épületeket, épületcsoportokat jelzett a
gabona Nagykarácsony vasútállomásnál, Bábolnán a
Drótos-úti-dCílóben, Boconádon a Páva-farkánál és l-Iatvanban a Sashalom-dűló'ben. Iváncsán a Keserű-völgy
dűló'ben az egymástól távolabb álló, félig földbe mélyített épületek részben árkokkal körülvett területeken
(telkeken?) helyezkedhettek el, „szeres 11 települést alkothattak (5. kép), s hasonló jelenségeket figyelhettünk
meg Bugyi-Teleknél is (6. kép). Tanyasias településre
utaló, 1-2 földbe n1élyített épületbó1 álló települési
egységet azonosítottunk Bodajkon a Téglaházi-dűlóben
és Tényőn a Győri útnál.

Zárt területek, szögletes árkok
1'öbbségüket 2007-ben is a Duna-Tisza-közén sikerült
megfigyelni, elsősorban Szalkszentmárton környékén:
Nagy Vadasnál először R. Goguey észlelt 1993-ban nagy
területen egymásba kapcsolódó, szögletes árkokat, 14
amelyeket az egykori parcellabeosztás nyomaiként értelmeztünk.15A felvételeken ívelt oldalú, zárt területek,
karámok, szárnyékok nyoma is megfigyelhető, s (négyzet alakú) zárt területeket azonosítottunk 2003-ban
Szalkszentmárton-Gyeposztálynál is. A 2007-es felderítő kutatások eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy
a két zóna légifotó-lelóbelyek szempontjából teljesen

The burials probably forrning smaller and larger
clusters next to the already knovvn graves vvith round
trenches at Alsó Nyon1ás, Jászapáti enriched the number
of the relatively rarely observed inhumation burials
(formerly 0 . Braasch identified larger cemeteries at
Csákberény9 and Iváncsa, 10 and Zoltán Czaj lik determined ones at Pápa and Vaszar 11 in 2003 and at Gárdony12 in 2004). A larger probably cremation cen1etery
of an unknown age was identified among settlement
features W of Csorna (Fig. 3), and sin1ilar phenomena
were observed at Dáka as well.

Settlements
The traces of a larger stone building vvere observed at
Vértesszó1ős (Roman period villa?), and the traces of
serni-subterranean houses could be seen son1ewhat west
of the building.
Semi-subterranean houses and pits indicating the
existence of settlements \vere also observed at Közép
Gyulai-dűlő, Mány, at the Sárosd-Seregélyes \Vatercourse at Szabadegyháza, at Előszá llás-Sipák and in
Szentgyörgyi-ú ti - dCílő at J ásza pá ti. Larger organised
settlements of semi-subterranean houses and streets (?)
sin1ilar to the one observed at Dudás-halom in Baracs
in 200613 were photographed in Keserű-vögy-dűlő at
Pusztaszabolcs and at Kanász-rét, Bőnyrétalap.
The sen1i-sub terranean houses of probably
sn1aller
,
settlements stood at Felső Jeges-puszta, Acs, at Templom-föld, Nagyigmánd and at Kiskondai Streamlet at
Dombóvár. (Fig. 4) Corn indicated buildings of similar
types scattered on a larger territory at the railvvay station
of Nagykarácsony, in Drótos-úti-dCílő at Bánolna, at
Pávafark, Boconád and in Sashalom-dűlő at Hatvan. The
loosely scattered sen1i-subterranean houses stood on
territories partly enclosed by trenches (lots?) in Keserű
völgyi-dűlő at Iváncsa: they formed settlements of"szer11
type. (Fig. 5) Similar phenomena were also observed at
Bugyi-Telek. (Fig. 6) Farn1stead-like settlen1ent units
co1nposed of one or two semi-subterranean houses were
observed in Téglaházi-dCilő at Bodajk and at Győri Road
in Tényő.

Closed territories, angular t renches
Most of then1 were observed in the Oanube-Tisza Interfluve in 2007 as well, first of all in the region of
Szalkszentmárton. R. Goguey first observed interlinked
angular trenches at Nagy Vadas in 1993, 14 which were
interpreted as traces of one-time parcel divisions. 15
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CzAJLIK et al. 2007, 4. kép
GocuEv-SzABó 1995, 68., 60. kép, 71., 66. kép, vö. GocuEv-CzAJLIK
2003, 11., fig. 7-8.
ZAJLIK 2004 1 t15.
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BERTÓK-VISY 1997,
BRAASCH 1999, 71
CZAJLIK 2004

CZAJLIK 2005
CZAJLIK et al. 2007, fig. 4
GOGUEY-SZABÓ 1995, 68, fig. 60, 71, fig. 66, cornp. GOGUEY-CZAJLIK

2003, 11, fig. 7-8
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CZAJLIK 2004, ·115
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összefüggő,

az egykori parcellázás, a karámok, helyenként tanyasias települések(?) nyoma igen nagy, kb. 6x3
km-es területen jól inegfigyelhető (7. kép) . Dunavecsén
a Csepala-tanyánál 4 különálló, Kunszentmiklóson az
Egyetértés TSz-nél és Cegléden az Ecser-tanyánál pedig
egymásba kapcsolódó zárt területeket fényképeztünk
egy vízfolyás menle. Sok zárt területet jelzett a gabona
,
tén Szabadegyházán a Kádár- és Akonc-dűló'ben, egyedül álló zárt terület (karám?) volt látható Nagyvenyimben a Kákás-dűló'ben, egymáshoz kapcsolódó zárt
területek láthatók Bábolnán a !-latos-tábla 1-nél.
A légi fényképezések során megfigyelt karámokkal,
bekerített tanyákkal és „szeres„ településekkel legutóbb
2004-es jelentésünkben foglalkoztunk részletesebben.16
Időközben j elentősen gyarapodott a nagy felület(í feltárásokon feltárt és előzetes közlések formájában közreadott hasonló jelenségek száma. Keltezésük lehet
római kori, 17 szarn1ata kori, 18 gyakran Árpád-kori, 19
esetleg újkori.20 A korábbi időszakokból hasonló zárt
területeket egyelőre csak a késő vaskorból, így Ménfő
csanak-Szelesró121 (karám?) és Sajópetri, Hosszú-dCíló'ből
(a településen belüli árokrendszer) ismerünk.22
Körárkok

E-i részén megfigyelt nagyméretű,
gyűrű alakú folthoz hasonlót korábban Siófokon a Halastónál fényképeztünk le. 23 Az elmosódott növényzeti
elszíneződés alapján nem dönthető el, hogy többszörös
neolitikus körárokról, vagy a turaira 24 emlékeztető
bronzkori erődítésró1 van szó. A pusztaszabolcsi Kolomposi-csapásnál n1egfigyelt kettős körárok külső árka
legalább 50 m átmérőjű, a belső árok(?) azonban szokatlanul kisméretű . Ezért a jelenség nem sorolható
egyértelműen sem a körárkos temetkezések, sem a neolitikus (vagy bronzkori?) rondellák közé.25
A

győri Rába-dűlő

,

Komplex, nagy kiterjedésű

légifotó-lelőhelyek

Ikervár, Antónia-major (8. kép)

Az Ikervár n1elletti újkőkori körárok felfedezése 0 .
Braasch nevéhez fűződik, aki 2003-ban publikálta a
lelónely 2002-es légi felvételét.26 A terület 2007-es légi
fényképezése több újdonságot is hozott; egyrészt nyilvánvalóvá vált, hogy a kétszeres körárkon túl belső cö-
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CZAJLIK 2005, 125-127„ 7-9. kép
Például Balatonlelle, Kenderföld: MARTON- SERLEGI 2007, 138.
kép
Például Üllő 5. - Üllő 9. lelónely: BAT1z1 et al. 2006
Például Gyál 10. lelőhe ly: S1MONY1-ToMKA 2006; Vecsés 54.
lelónely: KuLcsÁR 2006; Vecsés 8J lelónely: PATAY-RÁCZ 2006
Például Gyál 7. lelónely: PÉTERVÁRY 2006
TANKÓ 2005
SzABó 2007, 964 + 96.54 + 98.1 + 02.A.5 objektun1ok
CZAJLIK 2004, 12. kép
Lásd MIKLÓS 2006, 7. kép
Lásd korábban: CZAJLIK 2004, 115.
BRAASCH 2003, Abb. 12.

Closed territories of arched sides, pens, vvind-screens
could also be observed and (square-shaped) closed
territories vvere also identified at SzalkszetmártonGyeposztály in 2003 . ln result of prospecting investigations in 2007, we could deter1nine that the two territories were contiguo us fron1 the respect of aerial
photographic sites and the traces of farmer parcels,
pens and a few farmstead-like settlements (?) could be
observed on very large, about 6 km x 3 km large territories. (Fig. 7) Four independent closed territories
were photographed at Csepala-tanya in Dunavecse,
while interlinked closed territories were documented
at Egyetértés Tsz in Kunszentmiklós and at Ecsertanya in Cegléd. Many closed territories were indicated
by
, the cereal alo ng a watercourse in Kádár-dCílő and
Akonc-dCílő at Szabadegyháza, an isolated closed territo ry (pen?) could be seen in Kásás-d(ílő, Nagyvenyin1,
and interlinked closed territories appeared at Hatostábla 1 at Bábolna.
The last time we dealt in details with pens, enclosed
farmsteads and "szer„ settlements observed during
aerial photography was in our report from 2004.16 Since
then, the number of similar phenomena published in
preliminary reports from large-scale excavations has
significantly increased. They are dated from the, Roman
period, 17 the Sarn1atian period, 18 often from the Arpádian
period 19 or the modern period.20 Similar closed territories
from earlier periods are only known from the Late Iron
Age from Ménfőcsa nak-Szeles 21 (pen?) and Sajópetri,
Hosszú-dűlő (trench system within the settlement) .22
Round trenches

A phenomenon similar to the ring-shaped discolouration observed in the N part of Rába-dűlő at Győr had
forn1erly been photographed at Fishpond in Siófok.23 It
cannot be decided from the faint discolouration of the
vegetation ifit was a Neolithic round trench or a Bronze
Age fortification similar to the one at Tura. 24 The exterior trench of the double round trench observed at
Kolomposi-csapás at Pusztaszabolcs has a diameter of at
least 50 m, while the interior trench (?) is unusually small.
Thus this phenomenon cannot certainly be grouped either a1nong burials with rou nd trenches or among the
Neolithic (or Bronze Age?) round bastions.25
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CzAJLIK 2005, 125- 127, figs. 7- 9
E.g. Balatonlelle, Kenderföld: MARTON-SERLEG! 2007, fig. 138
E.g. Üllő site 5 - Üllő 9: BATIZI et al. 2006
E.g. Gyál site no. 10: S1MONY1- TOMKA 2006; Vecsés site no. 54:
KuLcsÁR 2006; Vecsés site no . 83: PATAY-RÁCZ 2006
E.g. Gyál site no. T PÉTERVÁRY 2006
TANKÓ 2005
SzABó 2007, featu res nos. 964 + 96.54 + 98.1 + 02.A.5
CZAJL!K 2004, fig. 12
See MIKLÓS 2006, fig. 7
See fonnerly: CzAJLIK 2004, ·115
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löpsor (paliszád nyo1na?)
is tartozott a struktúrához,
,
másrészt a körároktól E-ra és K-re igen nagy (kb. 2x1
km-es) területen figyeltünk n1eg a körárokkal valószínClleg
egykorú jelenségeket. Ezek közül a neolitikus hosszú
házak nyomára, illetve a körárokhoz nagyon hasonló
n1egjelenés(í, de szabálytalan futású , a körárokhoz hasonlóan feltöltődött árkokra érdemes felhívni a figyeln1et. Hasonlóan kon1plex, a körárkos konstru kción túl
további árokrendszerekkel j ellemezhető újkőkori stru ktúrákat távérzékeléssel elsősorban a magn etométeres
felmérések révén ismerhetünk: példaként a lengyeli
kultúra korai fázisának ún. Oberlauterbacher csopo rtjához tartozó bajorországi Unternberg-Kü nzing, Meisternthal, Schn1iedorf-Osterhofen , Wallerfing-Ramsdorf,
Gneiding-Oberpö ring és Kothingeichendorf-Landau 27
en1líthető n1eg. Az egyelőre kevés inagyarországi körárkos település közül Mórágy-Tűzkődombon igazolta a
légi fényképezés, illetve a feltárás a külső árok n1eglétét.28 tvlegjegyzendő, h ogy az Ausztriából, Morvaországból és Délnyu gat-Szlovákiából ismert szán1os, légi
fényképezés alapján azonosított körárkos struktúra
körül egyelőre általában hiányoznak a hasonló külső
árokre11dszerek.29 Ugyanezt figyelhetjük meg a lengyeli
kultúra fiatalabb fázisaival párhuza1nosítható Polgáron
a csőszhaln1i településkon1plexum esetében is. Figyelemre inéltó ugyanakkor, hogy az ikervári légi fényképek
alapján az ott feltételezhető külső település intenzitása
meg sem közelíti a Csőszhalom-dClló'ben tapasztaltakat.3o

Szá1föld leörnyéke (9-10. kép)
Szárföld környékén az első sikeres légi fényképezésre
2003-ban került sor,31 a1nit a kedvezőtlen időjárási körülmények n1iatt csak 2007-ben tudtunk n1egismételni.
A, legjelentősebb eredn1ény, hogy kin1utattuk a Szárföld,
Ataljárón korábban azonosított árokrészlet folytatását.
A 2003-as és 2007-es fel vételek együ ttes illesztésével
készített ele1nzés alapján a K-Ny-i irányítású alapárkos
épületekből álló települést kettős, helyenként hárn1as
árok választotta el környezetétó1. Az árokrendszertó1
K-re félig földbe n1élyített épületekbó1 álló, feltehetően
inás korszakb ól származó települést isn1erhetünk fel,
azonban ezen a terü leten is állhatott néhány - az
előzőekkel azonos irányítású - alapárkos épület (9. kép).
,
Szárföld, Ataljárón kívül a 2003-ban azonosított Osli,
Dögtemető, Szárföld, Felső-tag és Veszkény, Keleti
csapásra-dCílő mellett 2007-ben további alapárkos épületeket fényképeztünk le Osli, Tordosa-szigetnél és
Csorna, 1'ízrendes 2-nél, illetve 3-nál (10. kép) . A korábbiakhoz hasonlóan, n1indegyik új lelóbelynél azonosí-
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1996
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Complex large aerial photography sites
Ikervár, An.tónia-1najor (Fig. 8)
0. Braasch discovered the Neolithic round trench at
Ikervár, who published h is aerial photo fron1 2002 in
2003 .26 The aerial photography of the territory brou ght
vari ous ne'"' results in 2007. It becan1e evident that an
interior post row (traces of a palisade?) also belonged
to the structure beside the double round t rench. Phenon1ena prob ably conten1porary to the round trench
could b e observed on a very large (about 1 kn1 x 2 kn1)
territory N and E of the round trench. From an1ong
them, the traces of Neolithic long hou ses and irregu larly running filled in trenches sin1ilar to the round
trench deserve n1entioning. Similarly co1np lex Neolithic structu res with rou nd trenches and other trench
systen1s have been identified with distant sensing, first
of all with magneton1etric surveys: Unternberg-Künzing,
Meister nthal, Schmiedorf-Osterhofen, WallerfingRa1nsdorf, Gneiding-Oberpöring and Kothingeichendorf-Landau of the so-called Oberlauterbacher group
of the ea rl y phase of Lengyeli culturc in Bavaria can be
cited as examples.27 At the few settlements vvith rou nd
trenches in Hu ngary, the aerial photos and the excavations corroborated the existence of an exterior trench
at Mórágy-Tűzkődomb. 28 It must be added that exterior
trench systen1s are n1issing from n1any round trench
stru ctures identified in aerial photos in Austria, Moravia
and South-western Slovakia.29 The san1e can be observed
in the case of the Csőszhalon1 settlement con1plex at
Polgár, which was conten1porary to the younger phase
of Lengyeli cultu re. It is noteworthy, however, that the
intensity of the exterior settlement at Ikervár was far
n1ore modest than that observed at Csőszhalom-dűlő
according to the aerial photos.30

Szá1föld reg·ion (Figs 9-10)
The first successful aerial photo was taken in the region
of Szárföld in 2003,31 which could not be repeated until
2007 becau se of the unfavourable weather conditions.
The most significant result is that ,,ve could demonstrate
the continuation of tbe, trench fragment that had earlier been identified at Ataljáró, Szárföld. The analysis
prepared with the complex fitting of the photos from
2003 and 2007 implies that the settlement consisting of
bu ildings with E-W oriented fo undation t renches was
enclosed by a double, at certain places a triple trench.
E of the trench syste1n, a settlen1ent of sen1i-subterranean houses could be observed probably fro1n another
period. Nevertheless, a few buildings vvith foundation
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tottunk belső osztófalas épületeket is. A 2003-as és
2007-es
csapadékszegény években tehát a Szárföldtó1
,
E-ra fekvő, egykor részben elöntött területen, a szigetekként kiemelkedő 111agaslatok jelentős részén alapárkos épületekbó1 álló települési jelenségeket figyeltünk
rneg, egy esetben erődítésre, vagy kerítésre utaló árok
nyomával.

trenches of an identícal orientation as the above ones
could stand
on this territory as '"'ell (Fig. 9) . Beside
,
Szárföld-Atjáró, and at sites Osli, Dögte1nető, Szárföld,
Felső-tag and Veszkény, Keleti csapásra-d(ílő identified
in 2003, buildings with foundation trenches were photographed at Osli, Tordosa-sziget and Csorna, Tízrendes
2 and 3 in 2007 (Fig. 10). Similarly to the earlier occasions, buildings with interior division walls were also
identified at every new site. ln the dry years of 2003
and 2007, settlen1ent phenon1ena consisting of buildings
with foundation trenches were observed on many elevations risi ng like islands over the once waterlogged territory N of Szárföld, and even the traces of a trench were
observed in a single case, which indicated either a fortification or a fence.

Dabas, Babád 1 (11 . kép)

A nagy kiterjedés(í, kon1plex légifotó-lelónely különlegessége, hogy 2007 tavaszán háromszor végeztük el
felderítő kutatását, amelynek során egyre újabb és újabb
részleteket
sikerült a kb. 2x2 km-es területen n1egisn1er,
ni. lgy az először azonosított karámrendszer 111ellett települési foltokat és talán han1vasztásos temetkezésre
utaló, apró, sűrűn egymás mellé mélyített gödrök nyomát
figyeltük n1eg. Megjegyzendő, hogy a légi fényképeken
inegfigyelhető szuperpozíciók alapján biztosan nen1
egykorú jelenségekről, feltételezésünk szerint legalább
háron1 különböző korszak en1lékeiró1 lehet szó.

Dabas, Babád 1 (Fig. 11)

Terepbejárások Fejér és Tolna megyében
Az 1993-2000 között, a n1agyar-francia kutatási program keretében készült felvételek, illetve 2001-től önálló
kutatási programok révén 2007-ig összesen 813 légifotólelónelyet azonosítottunk Magyarországon. Fejér n1egyében, ahol nagyobb szán1ban, esetenként egyn1áshoz
közeli lelónelyek váltak ismertté, 2006 őszén kezdtük
meg, s 2008 elején fejeztük be a felvételek terepbejárásos ellenőrzését, an1elynek eredményeit a közeljövóoen
önálló tanulmányban kívánjuk közzétenni.
Tolna megyében ugyancsak 2006-ban kezdtük n1eg
a terepi helyszíneléseket, s a 2007-ben folytatott és 2008
elején befejezett bejárások eredményei közül a Leperdipatak völgyében tett inegfigyeléseinket szeretnénl< itt
ben1utatni (12. kép) .
A közelmúltban
Iovia-ként azonosított32 rón1ai kori
,
településtó1 E-ra fekvő, ma is aktív patakos, n1eridionális völgyszakaszra Szakcs, Somkúti-dCílő 2005-ös fényképezésekor33 figyeltünk fel. A fényképezést 2006-ban
n1egismételtük, s ennek során újabb lelónelyeket ismertünk ineg. A helyszínelések és bejárások során a
Son1kúti-dCílóoen korábban bemutatott falusias településen kevés középkori és néhány késő bronzkori(?),
vele szen1ben a patak jobb partján (nem készült légi
fotó) jelentősebb mennyiségű, középkorinak meghatározható kerámiát gyCíjtöttünk (Somkúti-dűlő, Leperdifényképepatakon túl). Tó1e délre a patak jobb partján
,
zett területen (Szakcs, Gölösi-dűlő EK) kevés késő
bronzkori(?) kerán1iát gyűjtöttünk. A légifotó-lelónelyek
közül a legdélebbi, a Leperdi-patak bal partján elhelyezkedő Felsó1eperd, Vadfogó Ny esetében volt a legeredményesebb a felszíni gyűjtés; déli felén késő bronzkori

32
33

BERTÓK 2000

CZAJLIK-Böoőcs 2006, 152„

fig. 5.

The speciality of the large and con1plex aerial photographic site is that we conducted three prospecting tours
to the site in the spring of 2007, and ever new details
appeared on a 2 km x 2 km large territory. First a pen
systen1 vvas identified vvith settlement spots beside it and
we could observe small, densely distributed pits: perhaps
a cremation cemetery. lt should be added that according
to the superposítion observed ín the aerial photos, they
were certainly not conten1porary: the remains seem to
have come from at least three different periods.

Field walking· in Fejér and Tolna counties
ln total, 813 aerial photographic sites have been identified until 2007 in the photos taken '"'ithin the frames of
a 1-lungarian-French research project between 1993 and
2000 and ín result of independent research projects
since 2001. The checking of the photos by field vvalking
vvas started ín the autun1n of 2006 and finished at the
beginníng of 2008 ín Fejér county> where the large
number of ídentified sites vvere often densely distributed. The results wíll be published ina separate study
in the near future.
Field vvalking vvas also started in Tolna county in
2006 and in the followings we wíll describe the observations n1ade in the valley of the Leperdi strea1nlet fron1
an1ong the results of the field vvalking events continued
in 2007 and finished at the beginning of 2008 (Fig. 12) .
We took notice of the n1eridional valley section with
an active watercourse N of the Roman pedod settlen1ent
recently identified as Iovia 32 during taking photos of
Szakcs, So1nkúti-dCílő ín 2005 .33 We repeatedly photographed the area ín 2006, and identified further sites.
During visits and field walking at the site, a few medieval and Late Bronze Age (?) ceramics vvere collected
on the territory of the formerly already described rural
settlement, and a significant number of medieval shards
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(urnasíros kul túra?) edénytöredékeket és római kori
épületekre
utaló téglák maradványait, északi részén
,
1\rpád-kori kerámiát azonosítottunk.
A fényképezés és a felszíni leletgyCíjtés adatainak
összevetése fontos tanulságokkal járt. .tvlindkét szakcsi
lelőhelyen (Somkúti-dCílő, illetve Gölösi-dűlő ÉK) a levegó'bó1 jól n1egfigy elhető, közepesen intenzív jelenségek és a többszöri bejárás ellenére viszonylag kevés,
többnyire atipikus leletanyagot sikerült gyűjteni, miközben közöttük azonos bejárási körüln1ények között viszonylag intenzív középkori településre bukkantunk
légi fotó segítsége nélkül is (Somkúti-dCílő, Leperdi-patakon túl). Felsó1eperd, Vadfogó Ny-nál a légi fotó
alapján sejthető struktúrák és a gyCíjthető leletanyag
mennyisége és ininősége összhangban volt, azonban azt
nem lehetett meghatározni, hogy az árkok korábbi
parcellázásra, vagy egykori település egymástól elválasztott részeire utalnak,
a félig földbe mélyített épüle,
tek 1nely korszakba (Arpád-kor?) sorolhatók, s milyen
struktúrához köthetó'k a római kori falazótégla n1aradványok? Ezekre a kérdésekre feltárásokkal lehetne választ adni, nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a két nondestruktív módszer együttes alkaln1azása - különösen a kis
intenzítású lelónelyek esetében - a hagyományos terepjárásoknál több információt szolgáltathat.

Afontosabb leletek leírása (13. kép)
Felsöleperd, Vadfogó Ny
1. Kívül világosbarna, belül barna, apró kavicstörn1elékkel és hon1okkal soványított, kihajló, belül enyhén síkozott(?) fazék peren1töredéke. B
2. Kívül világosbarna, belül sötétszürke, apró kavicstörn1elékkel és homokkal soványított oldaltöredék, függő
leges benyomott díszítéssel. B
3. Kívül szürkésbarna, belül sötétszürke, apró kavicstör1nelékkel és hon1okkal soványított, kihajló, vékonyfalú
peremtöredék. B
Felsöleperd, Vadfogó 2.
4. Cserépbogrács egyenesen levágott, behúzott peremének töredéke. Kvarcho1nokkal és kerámiaporral jól soványított, világosszürkére égett. Külső oldalán egyenetlen, közepes n1élységű bekarcolt vonaldísz és ujjlenyomat
látható. Á
5. Vékony falú, egyenetlenül, szürke és narancs színűre
átégett, bekarcolt spirálvonallal díszített, korongolt oldaltöredék. Kvarchomokkal és apró kaviccsal soványított. Kö
6. Kívül sötétbarnára, belsejében szürkére égett, vékony
falú, korongolt oldaltöredék. Kvarchomokkal jól soványított, külső oldalán sekély, geometrikus bekarcolással
díszített. Kö

were observed on the right side of the streamlet facing
the above territory (Somkúti-d(ílő, beyond Leperdi
streamlet) (no aerial photo has been taken of it). South
of here, on the territory photographed on the right side
of the streamlet (Szakcs, Gölösi-dűlő NE), a few Late
Bronze Age (?) sl1ards were collected. Fron1 a1nong the
aerial photographic sites, felsó1eperd, Vasfogó W the
sou thern1nost one on the left side of the Leperdi strean1let proved to be the richest during field walking: Late
Bronze Age (Urnfield culture?) shards and brick fragments indicating Roman period
buildings vvere identi,
fied on the southern side and Arpádian Period ceramics
in the northern part.
The comparison of the photographic results and the
surface collection brought in1portant conclusions. Despite the clearly observable medium intensive phenon1ena observed from the air at both Szakcs sites (Somkútí-d(ílő and Gölösi-dűlő NE) and the repeated field
walking, relatively few and atypical finds could be collected, while a relatively intensive n1edieva1 settlement
was discovered within sin1ilar field walking conditions
bet,,veen the t\VO sites even \Vithout the help of an
aerial photo (Somkúti-dűl ő, beyond Leperdi strean1let) .
At Felsó1eperd, Vadfogó W, the structures outlined in
the aerial photo and the quantity and quality of the
collected material matched but it could not be detern1ined if the trenches indicated a former parcel distribution or they separated parts of the one-time settlement,
in which , period the semi-subterranean houses can be
placed (Arpádian period?) ancl to what structure the
remai ns of the Roman walling bricks belonged. Excavations would be necessary to answer these questions.
Nevertheless, it is obvious that the complex application
of the t\,vo non-destructive methods yields more inforn1ation than traditional field 'valking especially in the
case of lo\v intensity sites.

Description of the most important finds
(Fig. 13)
Felsöleperd, Vadfogó W
1. The evertecl rin1 fragn1ent of a pot -vvas slightly profiled
(?) on the inside. It is light brown on the outside and
bro\vn on the inside and it was tempered \Vith small
pebble fragn1ents and sand. B
2. A vvall fragn1ent \Vith vertically in1pressed ornan1ent.
It is light bro,.vn on the outside and dark grey on the
inside. It \.vas tempered with small pebble fragments
and sand. B
3. An everted thin-\ivalled rin1 fragment. It is greyish
brO\•Vn on the outside and dark grey on the inside and it
was tempered "vith sn1all pebble fragments and sand. B
Felsöleperd, Vadfogó 2
4. Fragn1ent of the straight-cut inverted rin1 of a clay
cauldron. It \.vas finely tempered with quartzite sand
and po,·vdered ceramic and it was fired to a light grey
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Szakcs, Somkúti-dűlö (Leperdi-patakon túl)

colour. An unevenly incised linear pattern of a inediun1
,
depth and a fingerprint can be seen on the outside. A
5. A thin-,valled vvheel-thrown wall fragn1ent decorated
with an incised spiral line. It was unevenly fi.red to grey
and orange colours. It was tempered with quartzite sand
and sn1all pebbles. Kö
6. A thin-,valled wheel-thrown vvall fragment decorated
with a shallovv incised geon1etric pattern on the outside.
It was fired to a dark brown colour on the outside and
to a grey colour on the inside. It '\-vas finely tempered
with quartzite sand. Kö

7. Világos, hornokszínűre égetett, kvarchon1okkal és
apró kaviccsal soványított, jól korongolt peren1töredék.

Kö
8. Világosszürkére égetett, kvarchon1okkal és apró kaviccsal soványított, durva felületlí, jól korongolt peremtöredék. Kö
9. Sötétszürkére égetett, kvarchon1okkal és apró kavicscsal soványított, durva felületlí, jól korongolt peren1töredék. Kö
Kutatásainkat 2007-ben az OTKA T043762-es és az NK
68824-es pályázatok, az NKA 2731 / 0050-es pályázat, az
Interelektronik Kft. és a CLH Kft. támogatta. A repülő
gépvezető Talabos Gábor és Dávid Csaba, az összes repült órák szán1a 28,5 volt. A terepbejárásokon
a szerző,
kön kívül I-Ioll Balázs és Marton Adá1n (Magyar
Nen1zeti Múzeun1, Budapest), Czövek Attila (Wosinsky
valan1int Bíró Péter, Fullár
Mór Múzeum, Szekszárd),
,
Zoltán, Markó
Agnes, Merva
Szabina, Nékán1 Szandra,
,
,
Schneider Agnes, Szakos Eva, Szöllösi Szilvia és Tóth
Farkas Márton egyetemi hallgatók (EL'fE Régészettudon1ányi Intézet, Budapest) vettek részt.

Szakcs,

Somkúti-dűlö

(beyond Leperdi streamlet)

7. A fine wheel-thrown rim fragment fired to a light
sandy colour, ten1pered with quartzite sand and small
pebbles. Kö
8. A fine '\vheel-thrown rim frag1nent of coarse surfaces
fired to a light grey colour, tempered with quartzite sand
and sn1all pebbles. Kö
9. A fine ,.v heel-thrown rin1 fragment of coarse surfaces
fired to a dark grey colour, ten1pered vvith quartzite sand
and small pebbles. Kö
ln 2007, the investigations were supported by OTKA
grant no. T043762, NK grant no. 68824, NKA grant no.
2731 / 0050, the Interelektronik Kft and the CLI-I Kft.
Gábor Talabos and Csaba Dávid were the pilots and vve
spent 28.5, hours in the air. Beside the authors, Balázs
Holland Adán1 Marton (Hungarian National Museun1,
Budapest), Attila Czövek (Wosinsky Mór Museum,
,
Szekszárd), and also Péter Bíró, Zoltán ,Fullár, Agnes
Markó,
Szabina Merva, Szandra Nékám, Agnes Sch nei,
der, Eva Szakos, Szilvia Szöllösi and Márton Tóth Farkas
university students (ELTE, Institute of Archaeology,
Budapest) took partin the field walking.
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A 2007-benfény képez ettfeldvárak listája
(Összesen 3 újonnan és 2 íijrafényl~épezettföldvá1)

List of earthen forts photograpliecl in 2007
(Altogether 3 ne1v and 2 repeatecl photos oj· earthen.f orts)
Megye

Név

Fényképezés éve

Korszak

County

Name

Year of photography

Period

Gellérthegy. Sánc

2006.2007

B. LT

Pest

Kakucs - Dunavölgyi - főcsatorna D

2007

B?

Pest

1Vlajosháza -

2007

B?

Tolna

Sióagárd - Leányvár

2001.2003.2006.2007

B

2007

B

Szalai -dűlő

„

Tolna

Ocsény - Sárköz II. lh. (M6-T0038 lh.)
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1. kép: Kakucs,

Dun avö lgyi-főcsatorna

D, bronzkori földvár (2007. június 15.)

Fig. 1: Kakucs, Dunavölgyi main channel S, Bronze Age earthen fort (June 15, 2007)

2. kép: Dédestapolcsány, Verebce-bérc, késő bronzkori (előtérben) és vaskori (háttérben) földvár
(2006. január 25.)
Fig. 2: Dédestapolcsány, Verebce-bérc, Late Bronze Age (in the front) and lron Age (at the baci<) earthen forts
(January 25. 2006)
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3. kép: Csorna Ny: hamvasztásos

temető

(2007. június 15.)

Fig. 3: Csorna W: cremation cemetery (June 15, 2007)
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kép: Dombóvár, Kiskondai-patak: falusias település (2007. június 8.)

Fig. Li: Dombóvár, Kiskondai stremlet: rural settlement (June 8, 2007)
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5. kép: Iváncsa, Keserű-völgy-dűlő: „szeres" település részlete (2007. június 8.)
Fig. 5: Iváncsa, Keserű-vö lgy-dű lő: detail of a „szer" settlement (June 8, 2007)
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6. kép: Bugyi, Telek: „szeres" település részlete (2007. május 17.)
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Fig. 6 : Bugyi, Telek: detail of a „szer" settlement (May 17, 2007)
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7. kép: Szalkszentmárton, Gyeposztály 3. (2007. május 30.)
Fig. 7: Szalkszentmárton, Gyeposztály 3. (May 30, 2007)

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007

•.·

..

.•••

„'.' '. .
~\. .„

'·

1:'.

'

-.„ ~ ·.

.

·. .A
. . „-- .,
; ~,

~t

·. :! \ ~ •. :: • >

"'

0

'

..~- ~ .• .

•

l

- - --

...••. . ..

.,··

-·

- ~ ~.:1
- -

-

'

•

\ •'

. e'~ ·· ~

•

'

• •

•

.. '
·~

·~ ··

.

\~

. . .,·,

'

..

<"'

.. ..

\·

•

•

•

'

.

0

•

. ..
'.· . ...
'

•

•

•

0

(/

I

•\

\.

·-...

.... .

„ . ..

.

1
l

~4ntóni:amajor
,

Sá1vári :f.G.

•

.

„.- .•-"

...„ „ •• „ .•• „...........
h
•.
• •
„ •••• •••• ••• • •••• ...„.

I -.

I

•
• • ....•
.
.
.„........

.

...

„• •••••• • •• •••

•.

,
•

•

0

OA

0

~

.• • 0

;

11 •

8. kép: Ikervár, Antónia-major: újkéSkori körárok és település (2007. június 15.)
Fig. 8: Ikervár, Antónia-major: Neolithic round trench and settlement (June 15, 2007)
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9. kép: Szárföld, Átaljáró: erődített(?) telep alapárkos épületekkel. illetve félig földbe mélyített épületekből álló falusias település (2007. június 10.)
Fig. 9: Szárföld, Átaljáró: fortified (?) settlement with houses with foundation trenches and a rural settlement with semi-subterranean houses (June 10, 2007)
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10. kép: Alapárkos épületek Szárföld környékén: Csorna, Tízrendes 1, 2, 3, illetve Osli, Tordosa-sziget
(2003. június 22. és 2007. június 10.)
Fig. 10: Buildings with foundation trenches in the region of Szárföld: Csorna, Tízre ndes 1, 2 , 3, and Osli, Tordosa-sziget
(June 22, 2003 and June 10, 2007)
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11 . kép: Dabas, Babád 1: települések és hamvasztásos temető(?) nyoma (2007. május 30.)
Fig. 1 ·1: Dabas, Babád 1: traces of settlements and a cremation cemetery (?)(May 30, 2007)
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12. kép: A Leperdi-patak völgye Szakcs és Felsőlepe rd között a légi fényképezés alapján azonosított régészeti
l előh elyekke l (2005. június 19„ 2006. június 13.)
Fig. 1~: The valley of Leperdi streamlet between Szakcs and Fe lső leperd with the sites identi fied by aerial photography
(June 19, 200 5, June 13, 2006)
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13. kép: Felszíni leletek a Leperdi-patak völgyébő l.
Vadfogó Ny; Lt-6: Felsőleperd, Vadfogó 2; 7-9: Szakcs, Somkút i - dűlő (Leperdi- patakon túl)

Fig. 13: Surface finds from the valley of Leperdi streamlet.
Vadfogó W; Lt-6: Felsőleperd , Vadfogó 2; 7-9: Szakcs, Somkúti - dűlő (beyond Leperdi streamlet)
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Miklós Zsuzsa

Zsuzsa Miklós

Légi régészeti kutatások 2007-ben

Aerial archaeological investigations
in 2007

2007-ben - az OTKA tá1nogatásának segítségével - folytattam Pest n1egye területén a földvárakkal kapcsolatos
légi felderítést. 1 Decs-Etén szintén O'fKA pályázati támogatás segítségével tudta1n fotózni .2
f-Iavas körüln1ények között jó eredn1énnyel lehet
légi felderítést, légi fotózást végezni erdős, bozótos területen is. A hónak és a lomb mentes fáknak, bokroknak
köszönhetően általában jól kirajzolódnak az erődítések.
2007-ben azonban csupán decen1berben nyílt lehetőség
ilyen fotózásra, de az ideális körülmények közül hiányzott a súrolófény.
2007-ben a növényzet és a szántás is jól mutatta a
jeleket. Az alföldi részeken különösen június közepen1ásodik fele volt hasznos, amikor az érett gabonában
szépen kirajzolódtak az objektun1ok. Az ilyen lelóbelyeket általában átrepülés közben fotóztan1, terepbejárásukra eddig inég nen1 került sor, ezért koruk egyelő
re ismeretlen (egy részük n1inden bizonnyal újkori
eredetíí) . Mindezek miatt ezeket a helyeket jelen beszán1oló helyett azonosítás és terepbejárás után fogom
közölni.
A fotózásoknál a hagyon1ányos fényképezőgépeket
(Minolta X-700, Mamiya-645) - színes Kodak filmekkel
- és a digitális gépeket egyaránt használtam. A felderítéseket, fotózásokat Cessna-150, 152 és 172 típusú repülőgépekkel végeztem. A relatív repülési magasság kb.
150-1300 m között váltakozott, a szükségnek n1egfelelően. Közel függó1eges és ferde fotókat is készítettem,
a lelóbely jellegétó1 függően. A pilóta rninden repülésnél
Talabos Gábor volt. 3

ln 2007, I continued the aerial prospecting of earthen
forts on the territory of Pest county with the help of the
financial support of the OTKA. 1 I could take photos at
Decs-Ete also 01iving to an OTKA grant. 2
Arial prospecting can be successful within snowy
circun1stances even in forested and shrubby areas.
Fortifications are generally clearly outlined in the snow
when the trees and he shrubs have no foliage. ln 2007,
hovveve r, we could take photos within such circumstances only in December, but oblique light vvas n1issing
fron1 the ideal circumstances.
ln 2007, the vegetation and the ploughed fi el ds
also clearly sho1.ved the traces. ln the plains, the n1iddle
and the second half of J une were especially favourable
when the features could be clearly discerned in the ripe
crop. I usually took photos of sucl1 sites as we 1ivere flying over then1. No field walking has yet been perfor1ned
so they cannot as yet be dated (a few of them were
certainly n1odern features) . So they will be described
only after identification and field walking.
I used both traditional (Minolta X-700, Mamiya-645
- with coloured Kodak film) and digital cameras. The
prospecting and the photo tours were made in Cessna150, 152 and 172 type airplanes. The relatíve height
ranged bet1.veen 150 n1 and 1300 m as it see1ned necessary. I took photos at a nearly vertical angle and at
oblique angles depending on the character of the site.
Gábor 1'alabos was the pilot in every case. 3

Pest county:
Pest megye:
Acsa, Cselin-hegy (MRT 13/3 k. 1/ 1 lh.), B: A

Acsa, Cselin-hegy (MRT vol. 13/3, site no. 1 / 1), B:
késő

bronzkori leletekkel keltezett lelóbely egyes vélemények
szerint erődített volt. Ennek felszíni nyon1a eddig nem
n1utatkozott. iv1ájus közepén, szántásban határozottan
mutatkozott egy nagyjából kör alakú, sötét gyűrCí, an1ely
egykori sáncárokra utalt. Ugyanezen a területen a június közepi felvételen kukoricában, nagyjából kör alakú
felületen sötétebb zöld a növényzet, n1int a közvetlen
környéken (1 . leép).
Aszód, Manyik (MRT 13/3 k. 2/2 lh.), B: A bronzkori földvár árkai márciusban szántásban és őszi vetésben is elég jól mutatkoztak. A június közepén készült
felvételeken szántásban és kukoricában igen halvány
sötét csík utalt az egykori sáncárokra.
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Az OTKA pályázat száma: T 048318.
Az OTKA pályázat száma: T 46157.
Ezúton is köszönöm Talabos Gábor, a budaörsi székhelyű CentroPlane, valamint a Master Sky segítségét.

According to certain opinions the site dated by Late
Bronze Age finds vvas fortified but no trace of it has so
far appeared on the surface. The definite outlines of an
approxin1ately round dark ring appeared in the ploughed
field in the middle of May, vvhich in1plied a forn1er
trench. On the same territory, the green vegetation appeared darker on an approximately round surface than
in the surrounding maize field in a photo taken in the
middle of June (Fig. 1).
Aszód , Manyik (MRT vol. 13/ 3, site no. 2/2), B:
The trenches of the Bronze Age earthen fort appeared
relatively clearly in the ploughed field in March and in
the autumn crop. ln the photos taken ín the middle of
June, a very vague darker stripe indicted the trench in
the ploughed field and in the inaize.
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'l't'l't:pbejúrf1st az (ísz l'ol ya 1n{ln végcztcn1. /\domb Aszód
(·s lklnd hnt{1r(111 {'11 \t'lkt·d ik, a c;atga í·:-i partján, tszfn1.
'
17111 !) n1 (·tt·1·t·n . /\ z er(ídít (·s l·>i,
nagyobb részét szántják,
111os1 (í~z i h(11.;1 volt hcn ne. /\ Gal ga fcló1i oldal részben
parl;1g, r(·~z hen r(·gchbi , i1n1nár elhagyott agyagbánya
holygnt ta nH·g. 1\ v(·d<·tt területen a felszín eléggé hamus
volt , s1.iirkc, sok cseréppel, állatcsonttal.
/\ 2006. dcrc rnbcri és a 2007. inárciusi légi fotókon
j61 l (1th ~1t 6 1 hogy n bel ső részt egykor kettős sáncároks(111 r v(·dt(-. Köz li lük a belső még ina is elég jól megfigy<.: HH·t(), <1 kü li;é) a szántás n1iatt már elmosódott, de f'(flt•g a se>tétcbb szín(í betöltés n1iatt - észlelh ető.
l~ag, Pcrcs-díílő (MRT 13/ 3 k. 3/ 4 lh.), I: A Czajlik Zoltán {1ltal 1nár észlelt kettős árkot, amely a lelóbely
nagy rész6t határolja, június közepén fotóztam . Az
cr()dí tési vonal a 'fatárülésnél halványan látszott az érett
ga bonában. Egyes szakaszokon csak szántásban észlelh ető, sötét csík forn1ájában, máshol vetésben is megfigyelhető volt.
A 2006 decen1berében és 2007 márciusában készült
légi fotók szerint az erődítési vonal a Tatárülésnél ér
véget. Maga a Tatárülés a falu D-i szélén emelkedő
don1bsor egyik tagja, amelynek a falu feló1i része 3 oldalról meredek; Ny és K feló1 széles horhos határolja, D
feló1 a fennsíktól árok válaszotta el. Terepbejáráson1kor
a domb falu felőli része parlag, a fennsík
szántó volt
,
(2007-ben őszi búza volt benne). Ugy tCínik, hogy a
búza sötétebb zöld színe és az enyhe mélyedés átvágásra utal, amely kétoldalt a horhosokhoz kapcsolódik.
Bia, Papréti-dűlő (MRT 1 3/ 1 k. 1/ 2 6 lh.), B:
Március végén fotózta1n a bronzkori földvárat, amelynek
többszörös árka a fiatal vetésben jól látszott (2. kép) .
Budakeszi,
rk. te1nplom (MRT 13/1 k. 4/ 6 lh.),
,
Kö: Atrepülés közben fotóztam a Siklósi Gyula által
feltárt, a jelenlegi te1nplon1 mellett elhelyezkedő középkori templo1not és a temető kerítését.
Cs ővár, vár (MRT 13/ 2 k. 4/ 1 lh.), Kö: A vár nagy
részét slírű bokrok fedték, ezért a lankásabb hegyoldal
feló1 levő sáncárok és sánc a nyári felvételen ne1n látszott.
,
A falutól ENy-ra e 1n elkedő középkori vár tengerszint feletti magassága 332,9 n1. Déli oldalán függó1eges
sziklafal határolja. Az elmúlt években a vár területén
bizonyos fok ú tisztító vágást csinálhattak. Ennek és a
kora tavasznak köszönhetően terepjáráson1kor áttekinthető volt a vár, végig tudtan1 fotózni az egészet. Most
,
jól látszott a külső védelmi vonal, a sáncárok is. Az E-i
oldalon eredeti helyén láthatta1n és fotózhattan1 egy
kiöntőnyílást. Ezenkívül látszott a n1ár feltárt (és védő
kerítéssel ellátott) ciszterna, valan1int egy nagyobb és
egy kisn1éretCí ciszterna is. A falak állaga rossz, sürgős
állagvédelmi n1unkák lennének szükségesek.
Dömsöd, Leányvár, B: A Tekerős-patak mellett
en1elkedő don1bot három oldalról árok és sánc övezi.
A n1árciusi fényképeken szántásban két széles sáncárok,
és azokon kívül egy keskenyebb sötét csík mutatkozott.
Az augusztusban készült felvételeken a már érett nap-

rfhe field '"'alking was carried out in the autun1n.
The hill rises on the northern bank of the Galga at the
border of Aszód and Iklad. It is 174.5 m above sea level.
The larger northern part of the fortification was a plough
land with autumn 'vheat. The area on the side of the
Galga was partly a fallow, and it was partly disturbed
by an already abandoned clay pit. On the listed territory, the surface was fairly ashy and grey '"'ith n1any
shards and animal bones.
It could clearly be seen in the aerial photos taken
in Decen1ber 2006 and March 2007 that a double
rampart-and-trench system defended the interior territory. The inner one can clearly be observed, while the
outer one became vague because of ploughing yet it can
be discerned first of all by the darker filling.
Bag, Peres-dűlő (MRT vol. 13/ 3, site no. 3/4), I:
Zoltán Czajlik had already noted the double trench that
encloses the larger part of the site. I photographed it in
the rniddle of June. The outline of the fortification could
vaguely be seen in the ripe crop at Tatárülés. ln certain
stretches it could only be observed as a dark stripe on
the ploughed surface, while at other places it appeared
in the young crop as '"'ell.
According to the aerial photos taken in December
2006 and March 2007, the fortification ended at
Tatárülés. Tatárülés itself is a member of the hill series
rising at the S end of the village. Three sides of the hill
facing the village are steep, each a broad ravine borders
it in the vV and the E, and a trench separated it fron1
the plateau in the S. At fi.eld vvalking, the hillside facing
the village was a fallow land, '"'hile the plateau was
ploughed (autun1n wheat was planted in it in 2007) .
The darker colour of the wheat and the slight depression
suggested the existence of a cross-cutting, vvhich ran
into the ravines on both sides.
Bia, Papréti-dűlő (MRT vol. 13/ 1, site no. 1/ 26),
B: I photographed the Bronze Age earthen fort at the
end of March. Its multiple trenches could clearly be
seen in the young crop (Fig. 2) .
Budakeszi, R.C. church (MRT vol. 13/1, site no.
4/6), Kö: I took a photo of the n1edieval church and the
fence of the churchyard unearthed by Gyula Siklósi
beside the modern church as we were flying over
the1n.
Csővár, castle (MRT vol. 13/ 2, site no. 4/ 1), Kö:
The largest part of the castle was covered vvith dcnse
bushes. Thus the trench and the ra1npart could not be
seen on the n1ilder slope in the photo taken in the
sum1ner.
The altitude of the medieval castle standing NW of
the village is 332.9 m above sea level. A vertical rock
wall borders it in the south. The bushes were to a certain
degree cleared on the territory of the castle in the past
years. Owing to it and the springtime, I could get an
overvievv of the castle during field walking and I could
take photos. The exterior defence line and the trench
were clearly visible. A hole in the castle wall could be
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raforgó is jelezte a kettős árkot és sáncot: az árkok területén jól fejlett, a sáncokon viszont igen gyér volt a nö,
venyzet.
Galgagyörk, Almáspuszta (MRT 13/3 k. 7 /2 lh.),
,
A, Kk: A földvárat az 1980-as években n1arhaállásként
hasznosították, jelenleg pedig az odahordott építési
törmelék n1iatt áttekinthetetlen. Ma már légi felvételen
sem vehető ki az egykori erődítés.
Galgahéviz,
Szentandráspart (MRT 13/3 k. 8/2
,
,
lh. ), A, Kö: Az f\rpád-kori földvár és középkori monostor többszörös védeln1i vonala szépen kibontakozott a
márciusi és június közepi felvételeken is.
Galgahévíz, Tatárhányás (MRT 13/3 k. 8/7 lh.),
Sza: A lelőhelyen egy erdősávban szarn1ata halmok
helyezkednek el. A fedettség miatt azonban légi fotón
nem látszanak. Az erdő melletti szántóföldön eddig még
nem találtam szétszántott halmokra utaló jeleket.
Hévízgyörk, Tófalu (MRT 13/3 k. 11/19 lh.), B:
A hatvani kultúrába tartozó földvár területének nagy
része gyümölcsös, ezért a sáncárok sötét sávja csak kis
szakaszon, a szántásban figyelhető meg.
,
Ipolydamásd, Zuvár (MRT 13/2 k. 9/3 lh.), A:
Márciusban, a még lomb mentes erdó'ben, súrolófényben
szépen kibontakozott a vár többszörös védelmi vonala.
Kakucs, Turján mögött, B: A Duna-Tisza főcsa
torna partján igen enyhén kiemelkedő don1bon a június
közepi légi felvételen, érett gabonában kétrészes földvár
nyomai mutatkoztak. Az egykori sáncárokra sötétebb
sáv, illetve helyenként a még zöld növényzet utalt.
A domb magasabb részein kör alakú árok látszott,
an1elyhez K feló1 patkó alakú sáv csatlakozik. A felszínen
bronzkori leletek találhatók; az egykori árok alig észlelhető (3. kép).

Kóka/Tóalmás, Várhegy, B: A két falu határán
elhelyezkedő földvárat sűrű, bozótos erdő fedi, ezért a
látszott.
lakóterületet övező terasz csak gyengén
,
Mende, Leányvár, B: A falutól E-ra elhelyezkedő
bronzkori földvár
(nem tévesztendő össze a település,
től K-re levő Arpád-kori Lányvárral!) egész területét
bokros, helyenként bozótos erdő fedte. A márciusi légi
fotókon jól látható a kettős teraszozás és több, a lakóterületet felszabdaló egykori ásatási és kincskereső
gödör (4. kép).
Nagykáta, Jakab-rét (Nagykáta 24. lh.), B: A vizenyős rétbó1 enyhén kiemelkedő dombháton az érett
gabonában nagyjából kör alakú sáv utalt az egykori
sáncárokra. A felszínen, szántásban ez az árok csak
gyengén látszott; a leletek bronzkoriak. (A lelóbelyre
Dinnyés István hívta fel figyelmemet.)
Nagymaros, Szentmihály-h egy (MRT 13/ 2 k.
19/ 3 lh.), Kö: A Duna-parton emelkedő Szentmihályhegy nyúlványán találhatók a középkori barlangkolostor
és a hozzá csatlakozó épületrészek. A lelóbelyet március végén fotóztam.
Páty, Várhegy (MRT 13/ 1 k. 13/33 lh.), I: A falutól K-re emelkedő Várhegyet március végén fotóztam,
de erődítésre utaló nyon1ok nem n1utatkoztak.

seen in the original place in the N side, and I could take
a photo of it. Besides, the already uncovered cistern
with the protecting fence could also be seen together
wi th a larger and a sn1aller cistern. The vvalls are
poorly preserved, they need urgent conservation.
Dömsöd, Leányvár, B: Trenches and ramparts
border the hi11 rising on Tekerős strean1let on three
sides. Two broad trenches and a narrower dark stripe
outside then1 appeared in the ploughed field in the
photos taken in March. The ripe sunflower already indicated the double trench and rampart in the photos
taken in August. The vegetation was high on the territories of the trenches and low on the ramparts.
Galgagyörk, Almáspuszta (MRT vol. 13/3, site
"
no. 7 /2), A,
Kk: The earthen fort was used as a covvshed
i n thc 1980's, vvhile to date we cannot get an overview
of it bccause of the building debris deposited there. The
fortification cannot be observed even in aerial photos.
Galgahéviz,
Szentandráspart (MRT vol. 13/3,
,
site
no. 8/2), A, Kö: 'l'h c n1ultiple defence line of the
,
Arpádian period earthc n fort and the medieval monastcry could clearly be sccn in the photos taken in March
and in the middle ofJunc.
Galgahévíz, Tatárhányás (MRT vol. 13/3, site
no. 8/7), Sza: Sarmatian n1ounds rise ina forest belt at
the site. They are too covered to be visible in the aerial
photo. No traces of similar n1ounds could be discerned
in the ploughed field beside the forest.
Hévizgyörk, Tófalu (MRT vol. 13/3, site no.
11/ 19), B: The larger part of the terri tory of the
earthen fort of the Hatvani culture is occupied by an
orchard, so the dark stri pe of the trench can onl y be
observed on a short stretch in a ploughed field.
Ipolydamásd,
Zuvár (MRT vol. 13/ 2, site no.
,
9/3), A : ln an oblique incident light, the multiple defence line of the castle could clearly be discerned in the
forest, which did not yet ha ve foliage in March.
Kakucs, behind Turján, B: The traces of an earthen fort consisting of two parts could be observed in the
ripe crop on a lo'"' mound on the bank of the DanubeTisza n1ain channel in the aerial photo taken in the
middle of June. A darker stripe and at a few places the
still green vegetation indicated the trench. A round
trench could be seen in the higher areas of the mound,
to which a horseshoe-shaped stripe ran in the E. Bronze
Age finds can be collected on the surface; the trench can
barely be observed (Fig. 3) .
Kóka/Tóalmás, Várhegy, B: A dense coppice covers the earthen fort lying on he border of the two villages, so the terrace around the residential area could
only vaguely be discerned.
Mende, Leányvár, B: Bushes, at certain places a
shrubby forest covered the entire territory of the Bronze
Age earthen fort ,lying N of the village (it should not be
mixed with the Arpádian period Leányvár, which is E
of the settlement!). The double terrace and the trenches and the pits of the former excavations of treasure
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'fápióbi cske , Ka lapos-hegy, Várhegy, B: A két
bronzkori l'öldvúr a falu l)Ny-i szélén e1nelkedő dombsoron hcly<.;zkcd ik cl. /\ n1 á rciusi és júniusi légi felvétele ke n az c r()dít 6s nyon1ok ne1n, az ezeket tönk retevő
n1 otocross-p6lyé1 Hnn {tl jobban látható volt.
'l'crc phcj{1r{1st végeztünk és elkészítettük a Kalaposhcl-{y szint vo né1las fel ni é rését. A vár egy részét igen sűríf
bozót fedte. Magút az erődítést pedig a cross-motorosok
tesz ik tönkre. l·:rcdctileg a lakóterületet - a platótól
néh{1ny n1 6terrel lejjebb - terasz övezhette. Ez jelenleg
n1fl r csak a don1b K-i oldalán látható, a többi oldalon
cl n1os6dott. 1\ z eredeti felszín a crosspálya miatt 30-1 00
c n1 vastagságban elpusztult.
Tápióság, Földvár, B: A falu szélén elhelyezkedő
bronzkori földvár völgy feló1i része rét (természetvédeln1i terület), másik felét szántják. Utóbbi helyen márciusban vetésben elég jól n1utatkozott az egykori sáncárok,
an1ely csatlakozik a don1b melletti mélyedésekbe.
Tápióság (Káva), Várhegy, B: A földvá r Káva és
T'ápióság határán található; a szakirodalomban nundkét
községnévvel előfordul. A tápiósági részt szántják, a
másik rész bozótos erdő. A légi fotókon szépen kibontakozik a szántásban a sáncárok és kívül a sánc. Az árok
és sánc cakkos széle minden bizonnyal ta lajlazítózásra
utal.
Tápiószele, Tűzköves, B: A Tápió holtágai között
emelkedő don1bháton elszántott patkó alakú árok látszik
a légi felvételeken. Az egykori erődítésnyom az évek
n1úlásával egyre kevésbé figyelhető meg. A földvárra
Dinnyés István hívta fel figyelmemet. A Tápió holtágára támaszkodó erődítést előszö r 1999. március 13-án
fotóztam. Akkor - szántásban - jól látszott a patkó alakú sáncárok. 2006-ban érett búzában egyáltalán nen1
n1utatkozott az árok.
Terepbejáráskor a vár területe szántás, ill. őszi vetés
volt. A sáncárok domborzatilag alig volt észlelhető, de
még lehetett mérni. A szántásban kevés bronzko ri
edénytöredéket gyűj tötten1.
Tápiószentmárton, Hatvani-hegy, B: A falu Ny-i
végén, a Tápió partján emelkedő dombon bronzkori
földvár maradványai láthatók. A felszínen n1ár nehezen
észlelhető erődítés a júniusi fotókon szépen kibontakozott: megfigyelhető a don1b peren1e és a védett területet
határoló árok sötétebb sávja is (utóbbi csak egy szakaszon, vetésben látszik).
Terepbejáráskor a földvár erődítése a felszínen alig
volt észlelhető, légi fotón viszont szépen ki rajzolódott.
Ennek alapján azonosítottam a helyszínen a vá rat.
A Tápió feló1 több ház is épült az oldalában. A védett
lakóterületen és a sáncárok Ny-i szakasza táján egy-egy
ház áll. Jelenleg több kisparcella látható: részben szántás,
részben őszi vetés.
,
Tinnye, Kisvár (MRT 13/ 1 k.14/ 26 lh.),A: A földvár erősen lekopott, átvágása, ill. a sánc és árok március
végén, a még meg nem újult legelőn alig látszott.
Vác, vár: A város D-i szélén elhelyezkedő, részben
feltárt várat márciusban fotóztam.

hunters that segment the residential area could clearly
be seen in the aerial photos taken in March (Fig. 4).
Nagykáta, Jakab-rét (site no. Nagykáta 24), B:
A n1ore-or-less round stripe indicated the trench in the
ripe crop on the hi ll ridge th at slightly rose from the
waterlogged ineado'"'· This trench could only vaguely
be seen in the ploughed field on the su rface; the 6nds
can1e from the Bronze Age. (István Dinnyés called n1y
attention to the site.)
Nagymaros, Szentmihály-h egy (MRT vol. 13/ 2,
site no. 19/ 3), Kö: The medieval cave monastery and
the annexed building parts can be found on the extension of the Szentmihály-hill rising on the Danube bank.
The site was photographed at the end of March.
Páty, Várhegy (MRT vol. 13/ 1, site no. 13/ 33),
I: The Castle hill that rises east of the village was photographed at the encl of March, but no traces of a fortification appeared.
Tápióbicske, Kalapos-hegy, Várhegy, B: 1'he tvvo
Bronze Age earthen forts can be found on the h ill ridge
at the SvV end of the village. The traces of the fortification could not be seen in the aerial photos taken in
March and June but we had a clear vievv of the motocross
course that destroyed then1.
We n1ade field walking and prepared the contour
map of Kalapos hill. A part of the fort was covered by
dense bushes. The cross inotorcyclists are destroying
the fortification. The residential area n1ust have been
surrounded by a terrace on a few metres lower altitude
from the plateau. It can only be found on the E side of
the hill, it is uncertain on the other sides. The original
surface has been destroyed by the motocross course to
a thickness of 30-100 cm.
Tápióság, Földvár, B: The side of the Bronze Age
earthen fort at the edge of the village, ' vhich faces the
valley, is a meadovv (nature conservation area), the
other part is a plough land. On the latter territory, the
trench, which runs into the depressions beside the hill,
appeared relatively clearly in the young crop.
Tápióság (Káva), Várhegy, B: The earthen fo rt
can be found on the border between Káva and Tápióság,
and it is mentioned in the technical literature at either
vi llages. The area belonging to Tápióság is a plough land,
'vhile the other part is a bushy forest. The trench and
the rampart outside it can clearly be seen in the aerial
photos. The jagged edges of the trench and the ran1part
attest to soil loosening.
Tápiószele, Tűzl<öves, B: A horseshoe-shaped
trench, wluch was scattered by the plough, can be seen
on the 11illtop rising between the oxbows of the Tápió.
1~he traces of the fortification are gradually fading away
as tin1e passes. István Dinnyés called my attention to
the earthen fort. I took the first photos of the fortification built against the oxbovv of the Tápió on March 13,
1999. At that tim e, the horseshoe-sha ped trench could
clearly be seen in the ploughed field. ln 2006, the trench
did not appear in the ripe 'vheat.
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Vácbottyán, Nagy-erdő-dűlő (MRT13/ 2 l\'.. 32/ 14
lh.), B: A hatvan i kultúra földvárának sáncárka márciusban és májusban, vetésben széles, zöld sávként mutatkozott. A májusi felvételeken a lakóterület közepén
keskeny, sötét sáv is n1egfigyelhető, amely esetleg belső
n1egosztásra utal.
Terepbejárás idején a lelónely felülete gyomos, tárcsázott volt. A védett terület és az erődítés is eléggé lekopott a szántástól, de azért észlelhető. A belső területen
szürke a talaj, elég sok cseréppel, állatcsonttal. Az egyko1i sáncárok és a sánc ina n1ár inkább terasz forn1ájú. Ezen
a szakaszon a gyom zöldebb, mint a dombtetőn. A domb
folytatásától elválasztó árok még jól érzékelhető.
Váckisújfalu, Várhegy, Földvár (MRT 13/ 3 k.
24/ 2 lh.), B: A hatvani kultúra időszakából szár1nazó
földvárat s(írű erdő fedi, ezért a lakóterületet övező
terasz csak gyengén látszott.
Verseg, Mal\'.l\'.os (MRT 13/ 3 k. 27/ 12 lh.), B: Az
isn1ert földvár árka májusban, fiatal vetésben széles,
környezeténél sötétebb zöld sávként mutatkozott.
Terepbejáráskor azt tapasztaltam, hogy a Nógrádipatakra lejtő don1b tetején elhelyezkedő földvár árkát
a folyan1atos
szántás szinte teljesen eltüntette, inkább
,
csak az EK-i és a DNy-i oldalon érzékelhető. A vetés a
védett területen eléggé kopott volt, itt viszonylag sok
cserepet, állatcsontot találtam a szürke talajon.
Zsámbok, Kerek-halom (MRT 13/ 3 k. 28/ 4 lh.),
B: A földvár a falu szélén, a patakra enyhén lejtő dombon helyezkedik el. A sáncárok lesarkított négyzet alakú,
sötétbarna sáv, ezt övezi az erősen szétszántott sánc
világos foltja. A védett terület közepén sötétbarna folt,
körülötte pedig szürkés talaj figyelhető ineg. A bronzkori földvár árka - sötét csíkként - szántásban igen jól
látható a felvételeken.
,
A bronzkori földvár a falu ENy-i szélén, a Hajtaifőág vizenyős völgyébó1 erősen kiemelkedő don1bon
található. A folyan1atos szántás miatt egyre jobban
kopik. Terepbejáráson1kor szántás volt, a felszínen elég
sok cseréppel, állatcsonttal. Több kiszántott tűzhelyet
is n1egfigyelten1. A földvár DNy-i szélénél korábban
n1űködő agyagbányát szeméttel töltötték fel, majd
rekultiválták. Erró1 az aszódi múzeumot nem értesítették.
Zsámbok, Köpüskút (MRT 13/3 k. 28/ 16 és 28/ 17
lh.), I: A 2006. decemberi és a 2007. márciusi légi fotók
alapján úgy tűnik, hogy a lelónelyet egykor árok és sánc
övezte. Ez a sáv az őszi vetésben kevésbé volt látható,
szá ntásban azonban határozottan kirajzolódott.
Az elszíneződés terepbejáráskor a felszínen is megfigyelhető volt, de a helyszínen járva inkább természetes
eredetűnek tűnt.

Tolna megye
Bölcske, Hadai-hegy 3 :, I: A Hadai-hegy DK-i nyúlványán elhelyezkedő lelónely erődítése (a központi részt
övező terasz) az igen sűrű bozót miatt még hóban is alig
volt észlelhető.

The territory of the fort was occupied by a ploughed
field and autumn crop during the field '"'alking. 'fhe
trench could barely be observed on the surface yet it
could be surveyed. 1\ few Bronze Age shards were collected in the ploughed field.
Tápiószentmárton, Hatvani-hegy, B: The remains
of a Bronze Age ~arthen fort can be seen on the hill
rising on the bank of the Tápió at the vV end of the village. The fortification is difficult to observe on the
surface but it was clearly ou tlined in tl1e photos taken
in June. We could observe the brim of the hill and the
darker stripe of the trench that bordered the listed territory (the latter one vvas apparent only in a shorter
stretch in the young crop).
At field walking, the fortification of the earthen fort
could barely be observed on the surface although it was
clearly outlined in the aerial photo. I located the fort
according to the photo. A nun1ber of houses were built
in the side of the fort at the Tápió. Each a house stands
on the protected residential area and at the vV section
of the trench. A fevv small parcels can also be found
there: ploughed fields and autun1n crop.
Tinnye, Kisvár (MRT vol. 13/ 1, site no. 14/ 26),
,
A : The earthen fort is strongly eroded, its cross-cutting,
the trench and the rampart could barely be seen in the
yet barren pasture at the end of ivfarch.
Vác, vár: The partl y unearthed castle at the S end
of the to,.vn was photographed in March.
Vácbottyán, Nagy-erdő-dűlő (MRTvol. 13/ 2, site
no. 32/14), B: The trench of the earthen fort of the
Hatvani culture appeared as a broad green stripe in the
young crop in March and in May. In the photo taken in
May, a narrow dark stripe could also be observed in the
cen tre of the residential area, vvhich suggests an inner
parti tioning.
At the tin1e of the field walking, the surface of the
site "vas 'veedy and harrowed. Ploughing has eroded
both the listed territory and the fortification but they
can still be observed. The soil is grey on the interior
territory with relatively inany shards and animal bones.
The one-time trench and rampart appear to date as a
terrace. The weed is greener 11ere than on the hilltop.
The trench that separated this area from the continuation of the hill can still relatively clearly be seen.
Váckisújfalu, Várhegy, Földvár (MRT vol. 13/3,
site no. 24/ 2), B: The earthen fort established at the
tim e of the I-Iatvani culture is covered with a dense forest, so the terrace around the residential area could
barely be seen.
Verseg, Makkos (MRTvol.13/ 3,siteno. 27/ 12),
B: In May, the trench of the already kno,.vn earthen fort
appeared in the young crop in the form of a stripe that
was darker green than its environment.
At field ,.v alking I found that the trench of the
earthen fort that can b e found on the top of a hill that
runs down to the Nógrádi streamlet has completely been
destroyed by ploughing, it can only be observed on the
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llölcskc, Vörösgyí r, 13: J\ részben n1ár elpusztult/
clpuszlítolt föld v{1r 1n 6g rn cglevő része a decemberi,
vékony hóban szépe n kirajzolódott: a sáncárokra a környczctl'nél sé>tl'tcbb sáv utalt.
l)ccs-Etc, Kö: Nl{1rciusban, szántásban jól látszott,
hogy n ld izépkori 1n e zőváros nagy részén minden bizonn yHl talnjlazít6ztak (a házak foltja elmosódott, szélük
cnkkos). Június közepén a házak és egyéb objektumok
,
csak n köz6ps() szakaszon mutatkoztak: itt a fő utca E-i
és 1)-i oldn l{ln is jól láthatók voltak a házak, ill. házcsoportok.
l)ombóvár, Gólyavár, Kö: Márciusban a vár környéke szúntás volt; falakra, ill. egyébre utaló nyon1ok
ne1n rnutatkoztak.
Döbrököz, Tűzköves, B: A földvár területén megvúltozott a n1űvelési mód, ami nem kedvez annak, hogy
teljes képet nyerhessünk az erődítésró1: eddig egybeszántották az egész
, lelónelyet, most viszont kettéválasztották, és míg az E-i rész (a földvár egy részével) szántás,
a D-i szakasz vetés. A szántásban jól látható a belső árok,
valamint a külső árok egy része, a vetés viszont nen1
mutat jeleket.
Dunaföldvár, Kálvária, B: A földvár a dece1nberi
vékony hórétegben szépen kibontakozott.
,
Dunaföldvár, vár, Kö: Atrepülés közben fotóztan1
a várat
„ és közvetlen környékét.
Ocsény, Oltovány, Kö: A 14-16. századi castellumot március közepén fotóztam, amikor a környező őszi
vetésben, sötétzöld csíkként jól látszott a külső - már
elszántott - sáncárok vonala.
Paks-Dunakömlőd, Bottyánsánc, B, R6, Kú:
A lelónelyet decemberben, hóban fotóztam.
Regöly, Sánc, LT: A földvárat és közvetlen környékét március közepén fotóztam. Az eddigiekhez képest
új jelenség nem mutatkozott.
Simontornya, Mozsi-hegy, B: A decemberi, vékony
hóban szépen
kirajzolódott a bronzkori földvár erődíté,
se: a K-i és E-i oldalon jól látszott a széles terasz. A Ny-i
oldalon viszont a jelenkori teraszozással teljesen n1egsemmisítették a bronzkori teraszt.
Simontornya, vár, Kö: A középkori várat március
közepén és decemberben fényképezten1.
Szárazd, Vaskapu, B: A földvár területén és környékén kiirtották az erdő nagy részét, és dózerutak
szabdalják a lelónelyet. Ezért felülró1 jelenleg áttekinthetetlen a lelónely és környezete. Annak megállapítására, hogy mekkora kárt tettek az erődítésben, terepbejárás szükséges.
,
Váralja, Várfö, A: A 13. századi „kisvárat„ fedő
bozótot az önkormányzat kiirtotta, ezért most szépen
mutatkozott a nyolcas alakú hegytető és az azt övező
terasz.

NE and the NW sides. The crop was fairly worn on the
listed territory, vvhere relatively many shards and anin1al bones were found on the surface of the grey soil.
Zsámbok, Kerek-halom (MRT vol. 13/3, site no.
28/ 4), B: The site can be found at the edge of the village
on a hill that mildly slopes to the strea1nlet. The trench
has a sub-rectangular shape, which appeared as a dark
brown stripe surrounded by the light discolouration of
the ran1part that had been dispersed by the plough.
A brown spot can be observed in the centre of the listed
territory surrounded by greyish soil. The trench of the
Bronze Age fort can clearly be seen in the ploughed
field appearing as a dark stripe in the photos.
The Bronze Age earthen fort can be found on high
elevation over the waterlogged valley of the Hajtai n1ain
channel at the NW edge of the village. It has been
eroded by ploughing. At the field vvalking, the territory
was ploughed and relatively many shards and animal
bones could be seen. 1 also observed a few hearths disturbed by the plough. The clay pits that used to work
at the SW edge of the earthen fort were filled up with
refuse, and then the territory was recultivated. The
Aszód Museum vvas notified about it.
Zsámbok, Köpüskút (MRT vol. 13/3 , site no.
28/16 and 28/ 17), 1: The site see1ned to have been
surrounded by a trench and a rampart according to the
aerial photos taken in December 2006 and March 2007.
This stripe was less visible in the autumn crop yet it was
clearly outlined in the ploughed field.
The discolouration could be observed on the surface
during field walking but it seemed to be a natural phenomenon on the surface.

Tolna county
Bölcske, Hadai-hegy 3:, 1: The fortification (a terrace
surrounding the central area) of the site located on the
SE extension of Hadai-hill could hardly be seen even in
the snow because of the dense bushes.
Bölcske, Vörösgyír, B: The still preserved part of
the partially already perished earthen fort was clearly
outlined in the thin snow in December: a stripe darker
than its environment indicated the trench.
Decs-Ete, Kö: lt could clearly be seen in March that
the soil had been loosened on the plough field on a
larger part of the medieval market town (the discolourations ofthe houses were vague with jagged edges) .
The houses and other features only appeared in the
central area in the middle of June: houses and groups
of houses could be observed on the N and S sides of the
n1ain street.
Dombóvár, Gólyavár, Kö: ln March, the area of
the castle was ploughed and no traces of walls or other
constructions could be observed.
Döbrököz, Tűzköves, B: The cultivation method
had been changed on the territory of the earthen fort,
which hindered us to get a complex picture of the fo rtification: the entire site used to be a single plough land;
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now the N side (with a part of the earthen fort) is
ploughed, while young crop can be found in the southern part. The inner trench can clearly be seen in the
ploughed field together with a part of the exterior
trench, while no traces appeared in the green crop.
Dunaföldvár, Kálvária, B: The earthen fort was
clearly outlined in the thin snow in Decen1ber.
Dunaföldvár, vár, Kö: I photographed the castle
and its close environment as we were flying over
the1n.„
Ocsény, Oltovány, Kö: The 14th-161h century castellum was photographed in the middle of March when
the line of the exterior trench, which had already been
dispersed by the plough, appeared as a dark green stripe
in the autumn crop.
Paks-Dunakömlőd, Bottyánsánc, B, Ró, Kú:
1 photographed the site in snow in December.
Regöly, Sánc, LT: I photographed the earthen fort
an<l its close environment in the middle of March. Nothing new could be observcd.
Simontornya, Mozsi-hegy, B: The fortification of
the Bronze Age earthen fort was clearly outlined in the
thin snow in December: the broad terrace was obvious
in the E and N sides. On the W side, however, modern
terrace building has completely destroyed the Bronze
Age terrace.
Simontornya, vár, Kö: I photographed the medieval castle in the middle of March and in Decen1ber.
Szárazd, Vaskapu, B: The largest part of the forest
was cleared a'"'ay on the territory of the earthen fort
and in its environn1ent, and dirt roads crossed the site.
Thus the site and its area do not show anything at the
n1oment. Field walking is necessary to assess the possible damages.
,
Váralja, Várfö, A: The self-government had the
shrub that covered the 13 1h century «small castle»
cleared so the 8-shaped hilltop and the surrounding
terrace could clearly be seen.
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1. kép, Fig. 1.: Acsa, Cselin (2007. május 1Li.; May 1Li, 2007)

2. kép. Fig. 2.: Bia,

Papréti - dű l ő

(2007. március 27.; March 27, 2007)
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3. kép. Fig. 3.: Kakucs, Turján mögött (2007. június 18.; June 18, 2007)

Li. kép. Fig. Li.: Mende, Leányvár (2007. március 1Li.; March 1 Li , 2007)
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Rövid jelentések - Short reports
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1. Abony, Turjányos-dűlő
(Pest megye) R

2007-ben folytatódott az 1. sz. agyagbányában a nyersanyag-kitermelés által veszélyeztetett lelóbely 2004 óta
zajló megelőző feltárása.
ivlájus elejétó1 október végéig a jelenlegi bányatelek
,
EK-i sarkának, megközelító1eg 3,1 hektárnyi régészetileg érintett felületnek a feltárását végeztük el, így a
kutatott terület nagysága összességében meghaladja a
135 OOO m 2-t.
2006-ban nem jutott idő a felület Ny-i szélén elhelyezkedő beásások kibontására. Ehhez az objektumcsoporthoz tartozott az a két, egymásra szimmetrikus,
n1egközelító1eg derékszögben kanyarodó alapárokszakasz, amelynek idei kibontása során aljukban különböző
inéret(í és mélységű cölöplyukakat észleltünk. Az alapárkok közötti területen az árokszakaszok szin1n1etriatengel yében egy három cölöplyukból álló oszlopsort
is kibontottunk. A területrész erodáltsága és a nagy
mértékCí újkori bolygatás következtében a szerkezet Ny-i
lezárását nem találtuk meg. A beásásokból előkerült csekély mennyiség(í leletanyag egyértelműen a késő rézkor
kezdeti szakaszára, a protobolerázi horizont időszakára
keltezhető. Ezek alapján nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a korszak településéhez tartozó építmény
szerkezeti alapozásának egy részét sikerült feltárnunk.
Az előző évró1 áthúzódó felületen még egy, számos beásásból álló, nagy mennyiségű leletanyagot, köztük paticsot tartalmazó anyagnyerő gödröt is kibontottunk.
A lelóbel y csaknem egészét kitevő, a protobolerázi
időszakra keltezhető telep tájolása alapján feltételezhető
volt,
hogy az idén feltárandó területrész csak a település
,
EK-i szélét érinti. Az előkerült objektumok elhelyezkedése
és a beló1ük előkerült leletek igazolták ezt a feltevést. Ezen
a részen nem találtunk olyan jellegzetes telepobjektumokat, an1elyekbó1 az egykori település lakókörnyezetére
utaló nagy n1ennyiségű „települési hulladék" vagy paticsomladék került volna elő. Ezzel szen1ben a feltárt gödrök
nagy része a már előző években megismert, átlagosan
2 m hosszú, 0,5 m széles, az alja felé szűkülő, egyes esetekben rendkívül mély beásások csoportjába tartozott. Az
objektumok formája, településen belüli elhelyezkedésük,
valamint az agyagos altalaj nedvességmegtartó képessége
alapján úgy véljük, hogy ezek a beásások bőráru és textília előállításához használt állati és növényi alapanyagok
előkészítésére szolgáló áztatógödrök lehettek. Erősíti
ezt a feltételezést az is, hogy az objektumok közelében,
az előző évhez hasonlóan, kibontottunk egy nagyjából
1 in át1nérőjű, hengeres falú, 5,5 n1 mélységű kutat is.
A beásások egykori funkciójára a betöltésükbó1 vett nagy
mennyiségCí földminta kémiai elemzése adhat választ.
Az egyik hosszúkás gödör esetében másodlagos
funkciót is azonosíthattunk. A részben már betöltődött
objektum felső rétegébó1 egy edénymellékletekkel ellátemetkezés került elő.
tott, zsugorított
,
A terület EK-i sarkában mintegy 70 m hosszan a település tájolásával megegyezően, egy kettős-hármas osz-

lophelyekbó1 álló cölöplyuksort találtunk. A korszakra
keltezhető objektumok kizárólag az oszlopsortól DNy-ra
helyezkedtek el. Minthogy a cölöplyukakból
leletanyag
,
nen1 került elő, valamint az ettó1 a résztó1 E-ra eső területet az évtizedekkel korábbi bányam(ívelés elpusztította,
mindössze feltételezhető, de nen1 bizonyítható, hogy az
oszlopsor a település egykori lezárásához tartozott.
A 2007. évi felület kutatásával párhuzamosan pótlólagos feltárásokat végeztünk a 2005. évi ásatási területen, an1elyen idén már bányászati tevékenység folyt.
A.z előző évek dokumentációja alapján valószínűsíthető
volt, hogy ezen a részen a 2006-ban feltárt egyedülálló
áldozati kutakkal megegyező, szintén kilenc beásásból
álló objektumcsoport található. Ezeknek az objektu111oknak a teljes feltárását az adott év őszi esőzései
tették lehetetlenné. A megbízóval folytatott egyeztetést
követően lehetőségünk nyílott két gödör újbóli szondázó
feltárására. Ennek során világossá vált, hogy a beásások
n1élysége jóval n1eghaladja a bányaművelés első szintjének mélységét, ezért kien1elt figyelmet fordítottunk erre
a területre a kitermelése sorf1n. Ennek köszönhetően
az agyagkitermelés első fázisát követően azonosítani
tudtuk mind a kilenc, részben kiásott objektun1ot és lehetőségünk nyílott a gödrök megmaradt részének teljes
feltárására. A munkálatok során egyértelmtívé vált, hogy
a beásások nagyméret(í, sziszten1atikusan elhelyezett
edénydepókkal, állatvázdarabokkal előkészített, egymástól steril rétegekkel elválasztott, ismétlődő régészeti
jelenségeket tartalmazó botroszok. Az objektumcsoport
kiemelkedő jelentősége, hogy a 2006-ban feltárt egyedülálló régészeti megfigyelés egyazon településen belüli
ismétlődését sikerült azonosítanunk.
A 4-4,5 m mély áldozati kutak feltárását nagyban nehezítette az erőteljes talaj vízbetörés. A jelenség fontossága
abban rejlik, hogy a területre napjainkban, természetes
állapotában 3,5-4 n1 mélységben húzódó talajvíztükör
jellemző. Ez a talajvízszint a bányamCíveléshez kapcsolódó
folyamatos szivattyúzás következtében tovább csökken, így
a több mint 5 m mélységCí, egykori kutak kibontása során
sem észleltünl< vízszivárgást. A botroszokban megjelenő
talajvízre a bányaprofilban megfigyelhető geológiai rétegsorok adtak n1agyarázatot. A lelóbely területét keresztülvágja egy, a késő rézkor idejére már feltöltődött, pleisztocén
folyómeder, amely ezen a részen erőteljes vízér jelenséget
eredn1ényez. Az egykoii folyómeder meanderei jól megfigyelhetők a környező, mezőgazdasági m(ívelés alatt álló
területekró1 és a lelóbelyró1 készült légi fotókon is.
Munkatársak: Lajtos Tamás és Szécsényi Zoltán.
A leletanyag feldolgozás után a ceglédi Kossuth
Múzeumba került.
SERLEG! GÁBOR - FÁBIÁN SZILVIA

2. Acsád, Budkai-dű l ő
(Vas megye) Ró

2007. április 15-én végeztünk terepbejárást a dűló'ben.
A felszíni gyűjtés során nagy mennyiségű lelet-, illetve
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A Bolondvár őskori telepét a 19. sz. közepe óta többen
említik, régészeti ásatás még nen1 volt a területén.
1949-ben az akkor még füves területen e sorok írója, 1
majd 1973-ban Csukás Györgyi talált őskori, bronzkori
cserepeket a felszínen. 2
A Bolondvár a községtó1 DK-re 4,5 km-re, a Duna
egykori ártere fölé magasodó dombsor szélén van.
A dombsorba természetes vízmosások, völgyek vágódnak be, azt több kisebb-nagyobb
részre bontva. Ezek
, ,
egyike a Bolondvár is, melyet EEK feló1, az ártér felett
igen meredek domboldal határol, többi oldalát pedig a
természetes eredeta mély és széles völgyek veszik körül.
Egyedül a D-i oldal alatti részen végezhettek az őskorban
mélyítést, a fennsík feló1i védelem erősítésére.
Az egykori telep hosszúkás platót
képez, legma,
gasabb része a K-i vége felé van, ENy felé végig lejt.
A domb természetes pereme jelenti a telep szélét,
erődítésnek, sáncnak
vagy ároknak a felszínen nyomát
,
sem látni. Az EK-i és Ny-i perem alatt a külső oldalon
1-1,5 méterrel mélyebben 1-2 m széles, több helyen
már eln1osódott terasz húzódik. Ehhez hasonló teraszt
n1ás bronzkori fö ldvárak szélén is találunk, de itt a K-i
és Ny-i oldalon a teraszról a völgybe levezető út miatt
az eredete bizonytalan.
A sűrű, de áttekinthető erdővel fedett területet
2007 késő őszén inértem fel. (Az illusztrációt lásd a 159.
oldalon!) A völgyekkel körülhatárolt telep hossza 118,
szélessége a K-i végében 27, a Ny-i végében 70 n1.

Templom-hegy: A valószínlísíthető középkori te1nplomos falu helyét a térképeken a községtó1kb.1,5 kn1- re
DNy-i irányban jelzett ,Templom-heggyel véltem beazonosítani. A lelónely E-D irányú elnyújtott dombon
fekszik, D-i irányban a következő dombhátat is magában
foglalja, a gyér leletanyag bizonysága szerint. Központi,
intenzív anyagszóródással jelentkező része a Ten1plomhegy nevet viselő don1bhát legmagasabb részén van.
A dombnak jelenleg csak egy részén mCívelik a szó1őt.
Kisebb inennyiség{í durva, talán bronzkorhoz köthető kerámia mellett jóval nagyobb számban a szarmata időszakhoz köthető kerámia, valamint nagyobb
mennyiségű csont is feküdt szerteszét a felszínen.
Középkori leletanyagnak, templomnak nyoma sem
volt. Ezért egy helyi lakoshoz fordultam segítségért,
aki szerint rossz helyen járok, ugyanis a domb, mely a
térképeken Templom-hegyként
szerepel, nem a helyiek
„
által ismert Ten1plom-hegy. Ok ezt a nevet egy ettó1 D-re
kb. 700 m-re levő dombra használják.
Nadrág-sziget: Helyi lakos útba igazítása után ,megtaláltam a középkori lelónelyet is. A helyszín két, ENyDK irányban kissé nyújtott, a környezetébó1 jócskán
kiemelkedő dombháton fekszik. A délebbi, magasabb
domb tetején állt egykor a templom, melynek helyét
nem túl nagy, kb. 15x15 m területen réti mészkődarabok
és
en1bercsontok jelezték. Ezt a részt K-ró1 egy hosszú,
,
E-D irányú széles dombhát, a Kígyós-hát kíséri, rajta a
középkori település félreismerhetetlen maradványaival.
,
A leletanyag alapján a 14- 15. századi telepnek
Arpád,
kori előzménye nen1 volt. A település E-i irányban
450-500 m hosszan biztosan követhető. K, Ny és D
irányból egy ma is vizet szállító kisebb vízfolyás öleli
körbe, ezen túl a mélyebb területeken nem találtam semmit, ezek szerint vízállásos rész volt körben. A település
tökéletesen alkalmazkodik a domborzati viszonyokhoz.
A helyiek ma is ezt a részt nevezik Templom-hegynek.
Halastavak D-i vége: Az akasztói csárda bejáratának
közelében egy, az 53. sz. út, a csárdabejáró, egy csatorna,
és a tavak által bezárt, háromszög alapterü letű részen
földn1unkát végeztek a közelmúltban.3 A terület nagy
részén csak a gyökérzónát érintő terepegyengetésre
került sor, ellenben 15-20 m széles sávban az út és a
csatorna partján fasort telepítettek, melynek során mélyen inozgatták meg a talajt. A felszíni nyon1ok alapján
ez a mélyszántás részben érintette a neolit lelónelyet,
csont, kerámia és paticsdarabok jelezték ezt.

NOVÁKI GYULA

ROSTA SZABOLCS

épületanyag (tegula, habarcs) egyértelmlíen kirajzolta a
rón1ai villa terü letét, mely a dCílőúttól Ny-ra, rögtön az út
mentén fekszik. Elképzel hető, hogy kiterjedése az út K-i
oldalán is.folytatódik, á111 a sűrű növényzet
itt lehetetlen,
né tette a bejárást. 1\ tclepnyom E-D-i irányú, kb. 250 m
hosszú és 100 111széles. 1\ gyűjtött anyag szürke kerámia,
1názas rnortáriun1, terra sigillata edények (díszített is)
töredékei, egy bronzcsengő(?)„ bronzlemez darabja,
egy kék színlí üveggyö ngy és üvegtöredékek. A lelónely
összefüggése feltételezhető a villától mintegy 500-600
m-re D-re lévő római temetővel (Csepreg úti dűlő).
Munkatársak: Kelbert Krisztina régésztechnikus,
Nen1es Tibor.
l LON GÁBOR

3. Adony, Szent Mihály- puszta, Bolondvár
(Fejér megye) B

(Bács-Kiskun megye) U, B, Sza, Kö

5. Alibánfa, Postaút alatti -dűlő
(Zala megye) Ró

2007. március 21-én helyszíni szemlét tartottam a település több pontján.

A lelónely Alibánfa és Kemendollár közt, a Sümegre
vezető út és Zalalövő-Zalaegerszeg-Ukk-Boba vasút-

Li. Akasztó határa

1
2

NovÁKI GY.: Fejér n1egye őskori földvárai. ArchÉrt 79 (1952) J17, 12.
CsuKÁS GY.: Adony-Szene Mihály-puszta. Rég. Füz. Ser. I. 27 (1974) J

3

Kustár Rozália terep bejárása: Akasztó-Halastavak déli vége KNP
004. lh„ KJM Adattár 2007-1980.
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vonal {1ltal határol t területen található, E-D irányban
nyúlik cl a vasút n1cntén. A megelőző kltárást a fenti
vasútvonal korszcrCísítéséhez kapcsolódó munkálatok
tették szükségessé. /\.z ásatási terület az új vasútpálya
nyon1vonalában helyezkedett el.
2007. június 18. és július 19. között először szondázást, n1ajd inegelőző feltárást végeztünk. A Ny-i részen
szórtan jelentkeztek az objektun1ok, és az innen előke
rült leletanyag is csekély volt. A lelónely K-i részén egy
Kr. u. 1-2. századra datálható római temető körárkos
sírjait tártuk fel. A temetőt egy dCílőút vágta ketté, az
út és a meglévő vasútvonal területére eső ten1etőré
szeket n1ár korábban megbolygatták, ezek régészeti
dokumentálására n1ár nen1 volt lehetőség. A dCHőúttól
Ny-ra két szabályos, de eltérő méretCí körárkot, továbbá
másik kettő szabálytalanabb körárok részleteit és egy
lekerekített téglalap alakú sírt övező árkot tártunk fel.
A sírt övező árkokban több helyen edénytöredékeket
figyeltünk n1eg. Az árkok között egy homokkó1apokkal
körbe rakott csecsen1ősí r t és egy szórt hamvas sírt is
dokumentáltunk, a benne talált üveggyöngyök alapján
női temetkezés lehetett. Az egyik szabálytalan körárokban nagy mennyiségCí tegulatöredéket bontottunk ki,
an1elyek talán az egykori sír kirablása során kerültek
az árokba. A dCílőút K-i oldalán négy szabályos körárok
részleteit és hét szórt hamvas sírt tártunk fel. A sírok
közül három volt a körárok közepén, a többi ezektó1
távolabb.
A sírok többségébe egy nagyobb urnát, egy kisebb
korsót és egy tálat helyeztek. A 37 . sírból két, növényi
ornamentikával díszített, vékony falú szürke csésze
került elő. A leggazdagabb sír a 45. sz. volt, amely két
üvegurnát, egy nagyobb vörös edényt és egy kisebb
szürke csészét tartaln1azott. Figyelemre n1éltó az üvegurnák tetejére helyezett nagy mennyiségű lapos borostyángyöngy és egy üveggyűrCí. A sírok mellett több
kisebb objektun1ot figyeltünk meg, an1elyek funkciója
a temetőn belül egyelőre tisztázatlan.
Az 5760 m 2 nagyságú lehumuszolt területen a Kr.
u. 1-2. századi rón1ai temető kilenc körárkának kisebbnagyobb részletét, kilenc sírt és 30 egyéb objektumot
tártunk fel. A hun1uszolás átlagos n1élysége 60 cm.
alapA temető nagyobbik része a földrajzi adottságok
,
ján valószínCíleg a nyon1vonaltól K-i, EK-i irányban
található.
Munkatársak: Nemes Donát, Szabó Eszter, Soós
Zsolt, Vadász Norbert.
BASTICZ ZOLTÁN

6. Alm ás füzitő, Faktorok
(Komárom-Esztergom megye) R, Ró
Az 1998-ban megkezdett vicus-ásatást 2007 augusztusában két héten át folytattuk a település Odiavum-Azaun1
castellumától DNy- ra eső területén. Az idei szezonban
70 n1 2 nagyságú terület feltárását végeztü k el teljes
rétegmélységig, további 36 n1 2-t idő hiányában csak

részlegesen bontottunk ki. Cél az 1998-ban megnyitott, de teljes mélységig be nem fejezett szelvényeink
feltárása volt. Az 1-2. szelvényekben nagy kiterjedésű
kavicsos-köves felület jelentkezett, an1it az akkori inegfigyelései nk alapján útnak tekintettünk. A következő évek
feltárásai során a fenti réteg folytatásával az 1998. évi
feltárási területhez csatlakozó szelvényekben azonban
nem találkoztunk.
Az utat 1998-ban egy helyen átvágtuk, melyben
vékony kavicságyra fektetve törtkő alapozás jelentkezett.
Felette 10-15 cm vastagságú kavicsréteget és helyenként
újabb kősort figyeltünk meg. A rétegsor vastagsága az
5,5 n1 hosszú n1etszetfalban változó, n1iután a réteg
részint inodern kori bolygatásnak esett áldozatu l.
Az 1. szelvény K-i felében az átvágott rész alatt egy
,
ENy-DK-i irányú árok rajzolódott ki. A 2. szelvényt újból
megnyitottuk és az 1. szelvény A-B metszetfalára n1erő
legesen tanúfalat hagyva átvágtuk a kavicsos felületet.
Az 1998. évi megfigyeléseinkhez hasonló rétegződést
tapasztaltunk. A metszetfalban kirajzolódott az ú t szerkezete, kettős törtkő alapozással. Az út kavicsrétegébó1
számos lelet, elsősorban kerámia került elő. Igencsak
nagy számban találtunk különféle fémleleteket, többek
között vas lándzsahegyet, bronz lószerszámcsüngőket.
A kavicsozásba építési törn1eléket, fehér festésű vakolat- és kisebb-nagyobb teguladarabokat is beledolgoztak.
Az utat a kavicsozásból előkerült terra sigillata anyag
alapján a 2. sz. végére, a 3. sz. elejére keltezhetjük.
További tisztázást igényel azonban, hogy az út két idő
rendi fázisa vajon párhuzamb a állítható e az épü letek
kőperiódusainak keltezésével, vagy esetleg ezektől teljesen független, késó'bbi telepjelenség. A kérdés annál is
inkább jogosan vetődik fel, miután az idei ásatás során
kirajzolódott, hogy a 22-23. és a 25„ 27. szelvényekben
jelentkező kavicsréteg ennek az útn ak a folytatását alkotja. A fenti szelvényekben a kavicsréteg részint a falak
felett és az épületek belsejében is jelentkezett, an1i azt
az elképzelésünket erősíti meg, hogy az utat az épületek
elplanírozása után építették.
Az eddigi ásatási területtó1 K-re eső 46. szelvényben
a bontást azon a szinten függesztettük fel, ahol szintén
egy kavicsos útfelület jelentkezett. Ez az útszakasz bekötött az 1-2. szelvényben jelentkező úthoz. Az 1., szelvény
nagy kiterjedésCí kavicsos felszíne ugyanis az ENy-DK-i
,
irányú útszakasz és a hozzá becsatlakozó ENy-DK-i
irányú útszakasz csatlakozását
rajzolta ki. A 46. szel,
vény kavicsos rétege az ENy- DK-i irányú út folytatását
alkotja. A terület erőteljes inodern kori bolygatottsága
n1agyarázza, hogy a feltárt terület középső 30-40 n1-es
sávjában az utat nen1 tudtuk megfigyelni.
A 2/a szelvény kavicsrétegének elbontását követően
kirajzolódott az 1998-ban észlelt árok Ny-i folytatása.
Az árok a római kori település legkorábbi fázisából
való, an1i az 1. sz. végére-2. sz. elejére keltezhető és a
palánkperiódus időszakát képviseli.
Ugyancsak a település korai időszakához sorolható
az a téglalap alakú, lekerekített sarkú lakógödör, mely-
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nek E-i fele a 2/ a szelvény D-i felében jelentkezett. Laza,
mindössze 10-15 cn1 rétegvastagságú betöltéséb61 nagy
mennyiségű nyers színű és szürke kerámia, számos
mécsestöredék és egy caliga talpának vasszegecsei kerültek elő. A lakógödör egyik legjelentősebb lelete egy
15 cm magasságú terrakottaszobor töredéke, melynek
a feje hiányzik.
A római kori rétegek rézkori objektumokat bolygattak meg, an1i azt eredményezte, hogy a római réteg alján
a két korszak leletanyaga együttesen jött a felszínre.
A római rétegek alatt három őskori cölöplyukra és két
kisebb gödörre bukkantunk, ezek leletanyaga szórványosnak bizonyult.
HORVÁTH FRIDERIKA

7. Alsópáhok, Pa ptag
(MRT 1. k., 1/Li lh.)
(Zala megye) R, B, Ró

2007. november 12. és dece1nber 13. között próbafeltárást végeztem a 462/ 1, 462/ 2, 462/ 3 hrsz. ingatlanokon
termálhotel építését megelőzően. A megkutatandó kb.
30 OOO m 2 nagyságú területen 14 kutatóárkot jelöltem
ki, ezek összterülete 3000 m 2 volt. Összesen 68 régészeti
objektum került elő, n1elyek többsége hulladékgödör,
építményekhez tartozó alapárkok és cölöplyukak. 1800
m 2 felületen a feltárást befejeztük, 1200 m 2 területen
az objektu~okat visszatemettük, feltárásukat kés6bbre
halasztottuk.
A próbafeltárás területe a Hévízdomb Ny-i lejtőjén,
a Páhoki-pataktól K-re eső részen 121 és 112 m közötti
Balti szint feletti magasságon helyezkedett el. Az objektumfoltokat átlagosan 50-70 cm mélységben, löszös
altalajban, a szántásréteg alatt sikerült megfogni.
Az előkerült objektumok több mint fele őskori, a
késő rézkori badeni kultúra, valamint a késő bronzkor
(urnan1ezős kultúra) és a rón1ai kor időszakába sorolható
telepjelenség (hulladékgödrök, kemence, épületekhez
tartozó cölöphelyek valamint alapárkok) . Az MRT által
a terepbejáráson észlelt „római telep falainak kő- és
téglaanyagát" nen1 sikerült megtalálni, viszont az 1/ 6
számon említett péceli kultúrához tartozó telep nyomát
sikerült lokalizálni.
A jelenlegi részleges megfigyelés mellett is kijelenthető, hogy az őskori objektumok és leletek a vizsgált
terület K-i és középső részén, n1íg a római objektumok
és leletanyag a terület K-i - az egykori vízmederhez
közelebb eső részén - koncentrálódtak.
Az ásatás során feltártunk egy a badeni kultúra
időszakába sorolható sírt, valamint egy szétdúlt római
téglasírt is.
A késő rézkor időszakára keltezhetőbadeni kultúrához tartozó hulladékgödör alján (110 cm mélyen)
került
,
elő a bal oldalára fektetett, megközelít61eg E-D tájolású,
zsugorított, melléklet nélküli női csontváz. A hulladékgödör aljára „dobott" test nagy valószínűséggel a más telepeken is megfigyelt jelenség, a halotti áldozati kultusz

egyik eleme. Az elhunyt korát és a halál pontos okát a
kés6bbi antropológiai vizsgálatok tisztázhatják.
A téglasírból kis számban állat- és embercsontok
valamint 2 kevéssé jellegzetes fazék szürke oldaltöredéke került elő. A sír struktúráját a rombolás miatt nem
lehetett pontosan megállapítani. A téglasír oldalát a
területre je1len1ző „lapos kővel" valamint homokkővel
rakták ki és tegulával fedték. Sajnos, a sír fedésének
technikáját (sátortető vagy lapos szerkezetű) és a sír
pontosabb korát a pusztítás miatt nem lehet meghatározni. A római téglasír előkerülése nem n1eglepő,
hiszen a 19. sz. második felében ezen a területen római
téglasírt találtak, melyet az akkor előkerült mázas korsó,
karperec valan1int Nagy Konstantin érmek a 4. századra
kelteztek. Valószínű, hogy a területen további téglasírok
eló1<:erülése várható.
Az ásatás területe nem érintette az 17 /2 számon
tartott „I-Ié vízdomb nyugati lejtőjén nyitott kőfejtők
környékén" elterülő késő népvándorlás kori temetőt .
A
temető, amely a mai Alsópáhok-Hévíz összekötőúttól
,
E-ra helyezkedik el, a próbafeltárás tanúsága szerint nem
húzódik D-i irányba, a Paptag-dűlő területére.
HAVASI BÁLINT

8. Alsózsolca, Simárd
(Borsod-Aba új-Zemplén megye) R?, B?

2007. július 26-án helyszíni szemlét tartottam a lelóbelyen. A terület a betonelemgyártól a 37. sz. főút felé
vezető m(fút n1entén található, az ongai csavargyárhoz
futó vasúti sínek után bal oldalon, a Sin1árd terület
Ny-i részén, 1240 m-re a 37. sz. főút kereszteződésétó1.
,
A terület
egy markáns domb, 114 m magas, E-D-i
,
irányú, E-ról egy földút, D-ró1 pedig a vasúti sínek határolják. A dombnak legmagasabb része 100 m hosszú,
ezen található a régészeti lel6bely. A területen őskori
cserépdarabokat, paticsdarabokat és pattintott köveket
találtunk. A cserépdarabok jellegtelenek, homokkal
soványítottak, feltehetően a réz- vagy a bronzkorhoz
tartoznak. A lelóbely 940 m-re DDK-i irányban található
a Bene halma n.evű neolit lelóbelytó1.
LENGYEL GYÖRGY

9. Arka, Bán-hegy
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Pa, B

2007. július 4-én a Lillafüredi kísérleti régészeti napokra
készülve pattintásra alkalmas kőzeteket kerestünk a
zempléni hidrokvraci tforrások területén.
,
A Bán-hegy nev(í területtó1 EK-i irányban található
kiemelkedésen pattintott hidrokvarcitdarabokat találtunk, melyekkel néhány őskori cserépdarab is eló1<:erült,
közöttük bronzkoriak. A pattintott kőeszközök zöme
jellegtelen, bármelyik pattintott kőeszközt készítő régészeti korszak emléke lehet. Egyetlen kőeszköz sorolható
pontosan régészeti kultúrához, egy szeletai babérlevél
alakú hegy. A darab törött, pattintás közben tört el,
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nyersanyaga a té rségben találh8tÓ kékes árnyalatú
hidrokvarcit. /\l eletek arra utalnak, hogy a hidrokvarcitgyCíjtés a területen lcgalúbb a felső paleolitikum kezdetével n1egi nd u IL.
LENGYEL GYÖRGY - SzoLYÁK PÉTER

10. Arnót, Répá s-a lja
(Borsod Abaúj- Lemplén megye) Sza, Á

2007 . deccn1bcr 7-én helyszíni sze1nlét végeztünk a
Répás-dCílő Ny-i oldalán tervezett ipari övezetben. A terület don1borzati adottságai alapján feltételeztük, hogy
cn1beri megtelepedésre alkalmas lehetett a környezet.
Az Arnót-Sajópálfala út n1ellett húzódó terület teljes
felszíne
réti jelleglí növényzettel fedett. Fó1eg a középső
,
és E-i szakaszokon viszonylag nagy felszíni ,leletintenzitást tapasztaltunk császárkori, valamint Arpád-kori
kerámialeletek formájában.
SZÖRÉNY! GÁBOR ANDRÁS

11. Babócsa, Basakert
(Somogy megye) Á, Kk

A Basakert területén az 1980-as években dr. Magyar Kálmán vezetésével folytak ásatások. A 2007. évi megelőző
feltárás azért vált szükségessé, mert a sáncon jelenleg
is átvezető út helyére egy gyalogoshidat szándékozott
építeni a helyi önkormányzat. Célunk volt a sáncárok
eredeti mélységének n1egállapítása illetve a tervezett
gyaloghíd vonalába eső objektumok, esetleg a sánc
megn1aradt faszerkezetének feltárása.
2007. augusztus 6-10. között dolgoztunk a lelóbelyen. Először a tervezett híd vonalában kotróval átvágtuk
a két sáncot a sárga altalajig, majd géppel illetve - az alsó
részén - kézzel megkerestük a sáncárok alját. ,A két sánc
alatt a sárga altalajban 9 objektumot: több Arpád-kori
kerán1iát és tégladarabokat tartaln1azó gödör inellett - a
belső sánc külső, árok feló1i részén - két sekély, a sáncárokkal nagyjából párhuzamosan haladó, sekély árkot
találtunk. Ez utóbbiak tartozhatnak a sánchoz, a többi
objektum korábbi lehet annak n1egépítésénél.
Munkatárs: Molnár László technikus.
MOLNÁR ISTVÁN

cserepet gyűjtöttünk. A felszíni nyomok alapján nem
lehet n1egállapítani, hogy a Peres-dCílői lelóbelyhez
tartozó kiszántott objektum nyomait találtuk meg, vagy
pedig egy új, eddig isn1eretlen lelóbellyel kell itt számolnunk. Ideiglenesen a 4/ a számot adtuk neki.
A területró1 korábban Czajlik Zoltán4 és Miklós
Zsuzsa (publikálatlan) készített légi fotót. Erró1 kiderül,
hogy a terület közvetlen közelében, illetve rajta keresztül húzódik egy szokatlanul nagyméretű, feltehetően
őskori, ismeretlen funkciójú hármas körárokrendszer.
Ennek kis része érinti az ipari park területét, de fó'ként
azt a területét, ahol a már isn1ert Peres-d(ílői (3-4.)
lelóbely fekszik.
KULCSÁR

13 . Baja , Bajaszentistván
(Bács- Kiskun megye) Kk, Kú, Tö

2007. augusztus 6-án terepbejárást végeztem az 511. sz.,
Baját elkerülő főút nyo1nvonalát, 200 m széles sávban.
1. lelónely: A főút 156+000-156+150
km-szelvény
,
közötti szakaszán, Bajaszentistvántól E-ra, a Kertészet
néven nyilvántartott
régészeti lelónelytó1 K-re, egy
,
napraforgótábla E-i sarkában, 150 m átn1érőjCí körben
meghatározhatatlan korú, és a kora új korra (17-18.
század) datálható kerámiatöredékek kerültek elő, recens
törn1elékkel együtt.
2. lelónely: A főút 156+400 kn1-szelvényével egy
magasságban,
a nyomvonaltól Ny-ra, Bajaszentistvántól
,
EK-re egy kb. 100 n1 átmérőjCí, 8-10
m n1agas homok,
don1bot figyeltem meg. A domb E-i részén szőlőt telepítettek, D-i részét napraforgótábla érintette, a domb
teteje kimaradt a művelésbó1 . A domb tetején újkori
törn1elék mellett isn1eretlen korú, illetve késő középkori
kerá1niatöredékeket gyűjtötten1.
3. lelónely:, A főút 157+950 km-szelvényénél, a Müller-tanyától E-ra, a nyomvonal egy kb. 150x100 111-es
homokdombot vágott. f\ domb egy lucernás közepén
en1elkedett, a domb tetején a növényzet nagyon ritka
volt, a D-i részen egy sáv frissen volt szántva. A dombtetőn, illetve a szántásban, a hon1okos altalajon újkori,
esetleg török kori és isn1eretlen korú kerámiatöredékeket, paticsot gyűjtötten1.
A felszíni leletek szóródása egyik lelóbel yen sen1
volt intenzív.

12. Bag, Pe res-dű l ő
(MRT 13 . k. 3-4.
lh .)
„
(Pest megye) 0

A több n1int másfél évszázada ismert régészeti lelóbely
területén ipari park kialakítását tervezte a helyi önkormányzat. Ezzel kapcsolatban a területen helyszíni
szemlét tartottam, amelynek során kiderült, hogy a
lelóbely D-en, az eddig ismertnél valamivel nagyobb.
A lelóbely jelenleg ismert határán kívül, az Egres-pataktól D-re, az M3 autópálya és a patak között félúton
egy kb. 20-25 n1-es körzetben néhány jellegtelen, de
kétségtelenül régészeti korú, kézzel formált (őskori?)

vALÉRIA

REMÉNYT LÁSZLÓ

14. Bakonszeg, Rem ete- tó
(Hajdú-Bihar megye) U, R?. Sza, A

2007. július 2-20. között tervezett szabadidő központ
helyén, három épület és a szennyvíztároló területén

4

Z.: Légi régészeti kutatások J\11agyarországon 2002-ben.
In: Régészeti kutatások Magyarországon - Archaeological Investigations in Hungary 2002. Budapest, 2004. 164., ·i. kép.

CzAJLIK
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mintegy 420 n1 2-en végeztünk megelőző feltárást. Ennek
során összesen 41 objektumot tártunk fel, közülük kettő
nem bizonyult régészeti jelenségnek.
Egy kis kerek, sekély gödör képviselte egyedül az
őskort. ValószínCíleg a neolitikumra, vagy a rézkor első
felére keltezhetjük. ·
A rón1ai császárkori szarmata településhez 20 objektun1 tartozott. Sikerült feltárnunk egy lekerekített sarkú,
téglalap alakú, félig földbe mélyített, két középső oszlopos házat. A feltárt három kerek kútból kettő betöltésének felső részébó1 - a kerán1ia- és állatcsont-töredékek
mellett - nagy mennyiség{í égett paticstöredék került
napvilágra. Ezekhez 16 kerek, többnyire méhkas alakú
tárológödör tartozott.
A területen a késő avar időszakban (8-9. sz.) is volt
egy település, melynek 13 objektumát tártuk fel. A két,
félig földbe inélyített téglalap alakú ház sarkaiban kerültek elő a kemencék. A településrészletet behálózták
az U-keresztmetszetCí, fekete humuszos betöltésű árkok,
melyekbó1 tízet sikerült rövidebb-hosszabb szakaszon
kibontanunk. Mindössze egyetlen erre az időszakra
keltezhető gödör került elő.
Öt objektum keltezése, kerámiaanyag hiányában,
kérdéses maradt.
Munkatársak: Tímár Boglárka régészhallgató, Tóth
Mihályné és Balogh Csaba technikusok, Tóth Miklós
rajzoló.
DANI JÁNOS - SZOLNOKI LÁSZLÓ

15. Bakonya-Begykuta, Mokrád-dűlő
(Baranya megye) Ró?

2007. augusztus 13-án
régészeti leletn1entést végeztünk a
,
lelónelyen, ahol az ENy-DK irányú földút K-i oldalában
levő vízelvezető árokban egy en1beri combcsontot mosott
ki az esővíz. Sírfoltot vagy beásás nyon1át nen1 találtuk.
A váz Ny-K irányítású volt, nyújtott testhelyzetű, mellél<letet nem találtunk. A váz hossza 142, a vállszélesség
41 cm volt. Az alsó állkapocs a bal váll alatti bordák helyén volt. A kézfejek, a lábfejek, a jobb láb, a jobb alkar, a
bordák, a lapockák, a csípő és a gerinc hiányoztak. Fogai
kopottak voltak és hiányosak. A koponya a jobb vállra
dó1t. A hiányzó csontokat és az állkapcsot valószínűleg
a vízn1osás mozdította el. A rövid csontváz és kopott
fogak együttese öreg emberre utal. A közelben található
római villa (Bakonya-Csucsa) és a néhány n1éterre levő
római kori vízvezeték alapján esetleg római kori maradványokra gondolhatunk. A csontokat dokumentálás után
a BMMI Régészeti osztályára szállítottuk.
GÁBOR ÜLIVÉR

16. Baks, Temetőpart
(Csongrád megye) B

2006 őszén egy 20 tárgyból álló, késő bronzkori, szétszántott bronzdepót gyííjtöttünk össze a lelónely frissen
tárcsázott felületének egy pontján. A kincsleletet hitele-

sítő ásatást 2007. július 9.

és augusztus 8. között végeztük
az ELTE Régészettudományi Intézete és a szegedi Móra
Ferenc Múzeun1 együttmCíködésében. Célunk az volt,
hogy tisztázzuk a felszínre került eszközök valós leletösszefüggését, valamint n1egvizsgáljuk, hogy rejtőznek-e
további bronzeszközök a föld alatt.
A 2006-ban előkerül t bronzegyüttes helyén egy
20x20 n1éteres kutatószelvényt jelöltünk ki. A kincslelet
helyén, a n1élyebb rétegekben a depó újabb tárgyait
találtuk n1eg: bronzsarlókat, tokosbaltákat. Ide rejtették
el az ásatás egyik legszebb leletét, egy apró agyagedénykét, inely 14 darab, finoman díszített aranykarikát
ta rtaln1azott.
Ezzel párhuzamosan a lelónely 28 hektáros területének inegközelító1eg a felét 50x50 méteres négyzetekre osztottuk és az így kapott felületeket fémkereső
műszereinkkel átvizsgáltuk, az előkerülő bronztárgyak
pontos helyét térképen rögzítettük. Ezzel a módszerrel
csaknem 1OOO szórvány bronztárgyat találtunk a szántott
rétegben. A tárgyak az egykori település felszínén nem
egyenletesen szóródtak szét. Legszebb leleteink egyike
egy díszített pengéjű, tömör markolatú bronzkard négy
összeillő darabja volt, de tokosbaltákat, tűket, késeket,
nyílhegyeket, öntó1epényeket és más eszköztöredéket
is sikerült összegyííjtenünk.
A szisztematikus leletgyűjtés eredményként az
1. depó helyétó1 15-20 méterre újabb bronzkincsre
(2. depó) bukkantunk. A szántás által megbolygatott,
széthúzott együttes csaknem 30 tárgyat tartalmazott: tokosbaltákat, sarlókat, nyersanyagrögöket és fűrészeket.
Itt is egy kutatószelvényt nyitottunk a szétszóródott
bronztárgyak fölé.
A kutatás során a két depó helyén kívül még három
olyan helyet találtunk, ahol a bronztárgyak az átlagosnál
nagyobb sCírűségben fordultak elő. Ezeken a helyeken
kisebb kutatószelvényeket jelöltünk ki, hogy tisztázzuk
a fémtárgyak koncentrációjának okait, de újabb depóra
már nem bukkantunk.
Az 5 kutatóárokkal összesen 650 m 2-felületet kutattunk át. A feltárt méhkas alakú gödrök, amorf gödörkomplexumok egy kivételével a Gáva-kultúra időszakába
sorolható objektun1ban a l<lasszikus halon1síros kultúra
változatos formaspektrumú kerámiaanyaga került elő,
egy pecsétlős fejű tű és egy fűrészpenge kíséretében.
Sikerült tisztáznunk, hogy mindkét bronzkincset a késő
bronzkori településen belül rejtették el. Előkerülési helyükön az egykori házakhoz tartozó cölöplyukakat, az
épületek környezetében ásott terménytároló és agyagkitermelő gödröket találtunk. A gödrök betöltésében lévő
összeégett házfaltapasztások, olvadt kerámiadarabok,
nagy mennyiségCí szénné égett gabonaszem és hamus
föld arra utalt, hogy a telepet fennállása alatt egy nagyobb krízis érte. A késő bronzkori telep valószínűleg a
kora vaskor idején is lakott volt. Erre a Basarabi-kultúra
jellegzetes bekarcolt motívumaival díszített cseréptöredéke, egy vasból készült tokosbalta és néhány jellegzetes
keleti típusú bronz szíjelosztó utalt.
•
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•
Munkatársak: Váczi Gábor régész; Bacskai István,
Bacskai Zsolt, Dankó Szabolcs, Kalla Bálint, Sándor Lajos
technikusok; Bíró Péter, Bodnár Csaba, Füzesi András,
Kalli András, Koll er Beáta, Lamm Flóra, Nagy Nándor,
Pa[1r Ferenc, Soós Eszter, Szilágyi Márton, Tóth Farkas
Márton régészhallgatók.
SZABÓ GÁBOR

1 7. Ba latonfü red, Ba laton utca (Hrsz.: 3837I 11 -12)
(Veszprém megye) B

2007. május 7-18. között a fenti telken próbafeltárást
végeztünk, a 2006. évi próbafeltárás kiegészítéseként.
A 3837 / 11 hrsz. telken új régészeti objektum nen1
mutatkozott, illetve szórvány régészeti leletanyag sem
került elő. A 3837 / 12 hrsz. telken a humuszolás után
kirajzolódtak a 76-90. sz. objektumok foltjai, illetve a
korábban a kutatóárokkal csak félig feltárt 34. és 46.
sz. objektumok fel nem tárt részletei. Az objektumok
egy cölöpös szerkezetlí épületre utalnak. Régészeti
leletanyagot csak két cölöplyukban találtunk - durva,
rossz minőségCí bronzkori oldaltöredéket illetve kevés
égett paticstöredéket.
p ALÁGYI SYLVIA

18. Ba latonfü red , Balaton utca (Hrsz.: 6196/ 1)
(Veszprém megye) B

2007. szeptember 11-14. között próbafeltárást és szakfelügyeletet végeztünk a telken., Egymástól 2 m-re, 3
db 2 m széles és 9,25 m hosszú EK-DNy-i kutatóárkot
jelöltünk ki. A tisztítás során szórványosan került elő
néhány bronzkori kerán1iatöredék. Az úszómedence helyének megtisztítása után a köves-kavicsos, világosszürke
felületen két nagy1néretű őskori gödör jelentkezett.
Tisztításuk során kerámiatöredékeket gylíjtöttünk be.
A garázs tervezett helyének megtisztítása után, mely
során szintén kerültek elő szórványként őskori kerámiatöredékek, újabb objektumfoltok mutatkoztak.
CSIRKE ORSOLYA

19.

Ba l atonfűzfő, e l ke rü lő

A 71. sz. út és az elkerülő út találkozásánál kialakítandó körforgalom területén 4 római kori épületet ill.
annak részleteit, egy kerítésfalat, valamint egy kutat
sikerült meghatározni. A rétegviszonyok alapján két,
egy korai, 2. századi és egy késői, 4. századi periódust
különíthetünk el. Az átépítések kisebb-nagyobb n1értékben valamennyi épületet érintették. A III. sz. épület
helyiségeinek egy részét terrazzopadlóval burkolták.
Az előkerült leletanyag rendkívül gazdag és változatos.
A nagy mennyiségű kerámiaanyag mellett gyakoriak
voltak az érmek (ezen belül valószínűsíteni lehet az
1. sz. ház III. helyiségében egy edényben elrejtett 4.
századi éremegyüttest). Feltűnő a terra sigillaták nagy
száma. A vasszerszámok, vaseszközök, félkész fibulák
fém1negn1unkáló műhely(eke)t feltételeznek. A korai
rétegekhez köthető egy báziskő, és egy hárn1as vas
drótköteggel átkötött kőnehezék
is.
, ,
A munkaterület EEK-i sávjában három késő avar
kori sírt is feltártunk. Mellékleteik között kerán1iaedény,
bronzveretek, bronzkarika, vastöredékek, ill. íjcsont
maradványai voltak.
2007-ben a munkát nagymértékben nehezítette,
helyenként lehetetlenné tette a feltörő talajvíz. Az
objektun1ok nagy hányadát képező, viszonylag kevés
leletanyagot tartaln1azó anyagnyerőgödör és árok a
már korábban feltárt bronzkori telephez tartozott. Az
objektumok között, szórvány jelleggel, néhány kora
római leletanyaggal (közte Faltenbecher, terra sigillata,
festett kerámia) keltezhető gödör is előkerült.
CSIRKE ÜRSOLYA - PALÁGYI SYLVIA

20. Balatongyörök, golfpálya
(Zala megye) U, B, Ró

2007. április 2. és május 21. között régészeti szakfelügyeletet láttam el a golfpálya (max. 50 cm mélységű)
humuszolásának munkálatainál. Ennek során neolitikus
(DVK), bronzkori (urnan1ezős kultúra) valamint római
kerámiatöredékek, szentgáli pattintott kőeszköz- és
magkőtöredékek, valamint teguladarabok kerültek elő.
A leletek térbeli szóródása alapján, nagy valószínlíséggel
sikerült megállapítani a leló'hely EK-i, K-i szélét.

út

HA v ASI BÁLINT

(Veszprém megye) B, Ró, A

2006. február 15. és április 21„ ill. szeptember 18. és
december 2„ majd 2007. február 26. és április 28„ ill.
július 2. és szeptember 3. között a Veszprém Megyei
Múzeun1i Igazgatóság a Balatonflízfőt elkerülő út nyomvonalán megelőző feltárást végzett. A régészeti n1unka
2006-ban 33 336 m 2-t, 2007-ben 5584 n1 2-t érintett,
ennek során 2006-ban 260, 2007-ben 61 objektumot,
valamint a római kori település négy kőépületének
részleteit tártuk fel.
2006-ban a település bronzkori objektumai közül
árkok, kemencék (a hozzá tartozó munkagödörrel),
több agyagnyerőgödör ill. felszíni építményekre utaló
cölöplyukak kerültek elő.

21. Ba latonkenese, Sá ndor-hegy
(Veszprém megye) U, Kö

2007. július 7-én terepbejárást végeztünk régészeti
hatástanulmány készítéséhez.
Sándor-hegy 1. (MRT 2. k. 8/ 16 lh.): Az egykori
Sándor falu helye, a1nely 11. századi alapításától kezdve a 17-18. századig folyamatosan a Veszprém-völgyi
apácakolostor és jogutódjai (győri jezsuiták, tanulmányi
alap) birtoka volt. A falu a Rákóczi-szabadságharc idején
pusztult el. Régészeti kutatása eddig nem történt meg.
Június 7-én rendkívül rossz megfigyelési körülmények
között az MRT által említett felhagyott bányát sikerült
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azonosítanunk a terepen. A bánya Ny-i oldalából egy
késő középkori edény peremtöredékét gyCíjtöttük.
A lel6nely központi része feltehetően a bányától Nyra eső lapos do1nbtetőn - a Margit-forrás és a bánya
közötti részen - lehetett. Nyilván a közeli Margit-forrás
biztosította az itt él61< vízszükségletét. A lel6nely talán
a bányától K-re eső don1btetőn is folytatódhat, kiterjedésének pontos behatárolása nem sikerült.
Sándor-hegy 2. (MRT 2. k. 8/ 17 lh.): Újk61<ori, a
lengyeli- és a vonaldíszes kuitúrához tartozó lel6nely.
Felszíni megfigyelésekb61 ismert, régészeti feltárása
eddig nem volt. A rendkívül sűrű és n1agas növényzet
miatt a lel6nely megközelítése sen1 Balatonkenese, se1n
Balatonf(ízfő felől nem sikerült. A lel6nelyet csak távolabbról fényképeztük le. A lel6nely a Margit-forrástól
Ny-ra eső lapos dombtetőre valószínűsíthető, pontos
behatárolása lehetetlen volt.
RAINER PÁL

22. Balatonszemes, Bagolyvár
(Somogy megye) Kk, Kú

2007. június 18-25. között n1egelőző feltárást végeztünk
az egykori Törökvár területére tervezett fürdőn1edence
,
és pavilon helyén. A telken álló
régi (1. sz.) épület ENy-i
,
sarkától Ny-ra 5 m-re és attól E-ra 2,5 m-re lévő területen
jelölték ki a tulajdonosoknak készülő fürdőmedence
DK-i sarkát. Ez
egyértelmCíen a 16-17. századi török
,
erődítmény ENy-i sáncának területére esett. A DK-i
házsaroktól 2,5 m-re tlíztük ki az 1. sz. kutatóárkunk
alappontját.
A t61e K-re és Ny-ra kin1ért 1-1 m adta
,
az 1. sz., E-D-i irányú, 15,85 n1 hosszú kutatóárkunk
,
szélességét. Feltárásunk során a DK-i cövekt61 E-ra 7,3
,
in-t6110,3 m-ig egy 3 m széles, égett paticsos réteg E-i
részén, kívül, 44-45 cn1-es mélységben téglák kerültek
elő. Találtunk egy 27x13x6 cm-es téglát is, de ennél
vastagabb és szélesebb típusok is voltak. Nagyon sok
paticsot figyelhettünk meg, többet vessző-, azaz sövénylenyomatokkal. Szabálytalan formájú kövek is a felszínre
kerültek. A nagyon sok állatcsont mellett különböző
kerámiát: belül zöld és barnan1ázas, kívül vonalkázott
dísz(í bögre-, fazék- és tál töredékeket (oldalakat, aljakat stb.), valamint barbotinos technikával díszített
peremeket találtunk. A törmelékb61 egy vaspatkó és
vaszabla is a napvilágra került. A rábontásból, D-r61
8 m távolságra, a partfaltól Ny-ra 70 cm-re az égett,
paticsos részb61 egy 0,5 n1 hosszú és 15 cm vastag égett
gerenda darabja került elő. A Ny-i 1,5 m széles rábontásban, 30-50 cm-es mélységben a humuszos, törmelékes
talajban állatcsontok, kerámia: piros peremtöredékek,
fekete vastag aljtöredékek, piros gyümölcstál oldala,
nagy fazékalj, oldal- és füldarabjai voltak. Ez volt a
vár pusztulás utáni elegyengetésének a rétege, amely
alatt egy égett, paticsos objektum (ház?) maradványa
létezett. Ez a paticsos réteg Ny-on egyenetlenebbül és
magasabban mutatkozott. Az itt megtalált égett réteg
egy 90x60 cn1-es foltban jelentkezett.

Az 1. sz. kutatóárokban és a Ny-i, a K-i rábontásban
el61<erült török kori
objektun1 (összeon1lott ház?) réte,
gét átmetszettük E-D-i és Ny-K-i irányban; 27 cm-es
mélységben egy tapasztott, sima ag-yagréteg és egy 93
c1n-es átn1érőjű folt (gödör?) nyoma látszott. Felszedtük
az égett gerenda kb. 0,5 m hosszú és 20-25 cm széles
maradványát is.
A Ny-i sáncoldalhoz tervezett pavilon helyének
kutatásakor a 2. és a 3. sz. szelvényben csak lépcsők,
azaz teraszok kihagyásával kutattuk a sánc esetleg
nl egn1aradt szerkezetét. A 2. sz. szelvény K-i falánál
megfigyelhettük a Ny-i sánc n1etszetét. Az 1 n1 vastag
humuszos, növényzettel borított feltöltés alatt egy 1,5 m
vastag hon1okos és agyagos feltöltés volt. Jól látszott,
hogy csupán a sánc alsó része, épített szakasza maradt
meg. A különböző védművek, az esetleges összetartó
faszerkezet még nyo1nokban sem jelentkezett. Sőt a sánc
külső, Ny-i oldalából is elhordtak 111ár legalább 1 m-t.
A 3. sz. szelvény D-i metszetében a DNy-i saroknál
2,5 m-es mélységig ástunk le. Itt megtaláltuk a sáncárok
feltöltésének
legelső fázisát. Itt, az árok legn1élyebben
,
lévő ENy-i részébó1 a feketés talajból tégla, patics darabjai kerültek elő. (Ezek a vár maradványainak azon
elbontási részéb61 szárn1azhattak, amelyeket a még
nyitott sáncárokba dobáltak.) Ez a bontási szint másutt, így n1ár az 1. sz. kutatóárok 20- 30 cm-es legfelső,
,
helyenként többréteglí feltöltési szintje alatt, így az E-i
részen (ÉNy-i sarokban!) még n1élyebben lévő égés-gödörben is el61<erült. Ezek az égési rétegek utalnak a vár
pusztulására, valamint az utána történő elbontásokra,
például a napjainkig történő építkezésekre, amelyeknek során többször is feltölthették a vár belsejét és
sáncárkait is.
Az 1. sz. kutatóárkunk legfelső rétege alól a második,
a 40-60 cn1-es mélységig lenyúló feltöltési rétegekb61
el61<erült 17. századi kerámia, állatcsontok a vár utolsó
időszakából szárn1aznak. A paticsos objektum (ház?)
alapjában lévő sározásos padlószint és a fölötte fekvő
égett gerenda a várnak a végső pusztulásához, vagyis
1683-hoz köthető.
A források szerint a palánkvárat az ekkor eln1enekülő török őrség maga gyújtotta fel.
Munkatárs: N. Hrotkó Zsuzsanna.
MAGYAR KÁLMÁN

23. Balmazújváros, Ipari park
(Hajdú-Bihar megye) Szk, Á

2007-ben a Hortobágyi Nemzeti Park 72 km elektromos
légkábelt földkábelre cserélt. A város DNy-i szélén a
régi ten1ető mellett húzódott a nyo1nvonal. Az előzetes
terepbejárások alkalmával ezen a területen nem észleltünk régészeti jelenséget. A földmunkák közben azonban
több nagyméretlí objektum sötét foltját és 3-4 kemence
maradványát figyeltük meg.
A közel 300 n1 hosszú nyon1vonalszakaszon összesen
45 régészeti objektumot regisztráltunk. A megelőző fel-
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tá rást augusztusban
végeztük. J\ feltárt jelenségek közül
,
3·1 szkíta, 14 J\rpád-kori.
J\ szl~ fta objc ktu ni ok a teljes szakaszon n1egfigyelheL6k vo lta k: 28 többnyire nagyn1éretCí, mély tárológödör 6s vcrc n1 rn e llctt 2 kutat és egy kemencét tártunk
fe l./\ lclctgazdag gödrökbó1 sok kerá1niatöredék 1 paticsdarab és á llatcso nt került napvilágra. A két nagyméretű,
lele tszegény, n1 ély kútban semmilyen bélés nyon1át nen1
észle ltük. 1\z agyagból tapasztott nagy1néretű kemence
platnijá ba, csontdarabok voltak beágyazva.
J\ 7 A rpád-kori gödörben fó1eg cserépbogrács- és
fazé kdarabokat találtunk. A 3 jól kiégett, agyagból készített kemence sütőfelületébe ebben az időszakban is
állatcsontokat tapasztottak. Az egyik
kerán1iadarabokat,
,
J\rpád-kori gödör közelében 4 szabálytalanul elhelyezkedő
cölöplyuk nyomát figyeltük meg. A nyomvonal
,
E-i része egy régi, mára már részben feltöltődött folyón1elynek mindkét magaspartján
n1edret keresztezett,
,
slí rlísödtek az Arpád-kori jelenségek.
A lelónely egy ÉK-, DNy irányú hosszú háton található. Kiterjedésén ek E-i és D-i szélét a legszélső feltárt
objektumok adják n1eg, K-i oldalát egy 600-700 n1
hosszú és 300-400 m széles, n áddal sűrlín benőtt n1ocsár határolja. A lelónely Ny-i széle n1ára már teljesen
elpusztult. Az ingovány túlsó oldalán olyan alacsony,
vizenyős, szikes rét található, ahol nem találtuk nyomát
régészeti jelenségekn ek. A lelónely K-i irányban tovább
húzódik a régi ten1ető egész területén.
Munkatársak: Fehér Mónika régészhallgató, Balogh
Csaba ásatási technikus, Rák Rezső fotós.
SZOLNOKI LÁSZLÓ

2.li. Ba lmazújváros, Nyári-járás,

Kecske-erdő

(Hajdú - Bihar megye) Sza, A

2007 júniusában egy hodályhoz tervezett juhfürösztő
111e dence földmunkái során régészeti leletek kerültek
elő, amit bejelentettek a Déri Múzeun1 Régészeti osztályának. Ez alapján végeztünk június 26. és július 11.
között leletn1entő feltárást, ami mindössze kb. 53 m 2
nagyságú területre terjedt ki. Osszesen 20 objektumot
különítettünk el, melyek közül 12 (különböző n1éretű,
többnyire kerek, méhkas alakú tárológödrök) a római
császá rkori szarmata (2- 3. századi) településhez volt
köthető. A gödrökbó1 elsősorban kerámia- és állatcsonttöredékekbó1 (köztük terra sigillata töredékek is) álló
gazdag leletanyag került elő.
Egy félig földbe mélyített téglalap alakú ház és egy
trapéz keresztn1etszetű árok a késő avar időszak (8-9.
sz.) településéhez tartozott. A jellegzetes korongolt,
hullámvonaldíszes fazekak mellett kézzel formált, belsőfüles cserépbogrács töredékei is előkerültek.
Hat objektum nem tartalmazott keltező értékű
leletanyagot.
Munkatársak: Tóth Mihályné technikus, Tóth Miklós rajzoló.
DANI JÁNOS

2 5. Balmazújváros határa
(Hajdú- Bihar megye) U, R, Sza, Á

A Hortobágyi Nen1zeti Park 72 km elektromos légkábelt
cserélt földkábelre a „Natura 2000" progran1 keretében.
A tervezett nyon1vonal több régészeti lelónelyet érintett,
n1elyek területén a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2006- 2007-ben megelőző feltárást végzett.
,
Daru.csorda-járás: A Keleti-főcsatorná tól E-ra, a Darucsorda-kút puszta területén 2007. szeptember 13-24.
között végeztük a feltárást. A lelónely védett legelőn
helyezkedik el egy mélyedésben. A kivitelezési munkák
közben az érintett szakaszon 5-6 sötét objektumfoltot
észleltünk a kábelárok oldalában és sok őskori/neolit
kerámiadarabot és állati csontokat találtunk a kitermelt
földbe n. A nyomvonal közel 250 m hosszan haladt keresztül az A VK telepen, melynek 10 objektumát tártuk
fel. A megfigyelt jelenségekbó1 7 gödör, 2 piskóta alakú
cölöphely és 1 kút. A 2,5 m átmérőjCí, kerek, befelé
sz(íkülő falú kútnál semmiféle tartószerkezetet nen1
tudtunk megfigyelni. A gödrök változó mélységlíek és
változó méret(íek voltak. Leletanyaguk nagyon gazdag,
rengeteg kerámia töredéket, állatcsontot, paticsdarabot,
orsógombot, csonteszközöket és obszidiánt találtunk.
Ez a neolit telep valószín(íleg szorosan összefügg a
2006-ban feltárt Darucsorda-kút III. sz. lelónely objektumaival, m elyek a most észlelt gödröktől 300 m-re
D-re jelentkeztek.
Génmegőrzőtelep: A Tiszacsege felé vezető országút
jobb oldalán, a Hortobágy-folyó jobb partjához közel "
található a Hortobágyi Nemzeti Park génn1egőrzőtele
pe. A földmunkák közben 2007 augusztusának elején
több sötét foltot észleltünk a kiásott kábelárok oldalában. Többszöri vizsgálódásunk ellenére sem, találtunk
leleteket a kitern1elt földben, de az ároktól EK-re lévő
magasparton, amely több száz méter hosszan húzódik
a, Hortobágy-folyó jobb partján, nagyon sok őskori és
Arpád-kori kerámiadarabot figyeltünk 1neg egy védett
marhalegelőn. Az árok n1ásik, DNy-i oldalán er dő
található, ezért ezt a részt ne m tudtuk megvizsgálni.
Valószínű, hogy a kábelárok a lelónely DNy-i részét
érintette. A feltárást 2007. augusztus 29. és szepten1ber
7. között végeztük. A hun1uszolás után 10 objektun1 sötét
foltja jelentkezett a csaknem fehér színű, szikes altalajban. A kibontott objektumok közül 7 tartaln1azott kora
n1eghatározására alkalmas leleteket: egy neolit (AVK)
település jelenségei kerültek napvilágra. Feltártuk 2
épület és 5 árok maradványait, melyekbó1 sok kerám ia,
patics és néhán y állatcsontdarab került napvilágra. Két
csak állatcsontokat tartalmazó árok és egy gödör korát
nem lehetett meghatározni. A lelónely - a felszínen
észlelt leletek alapján - több száz méter hosszan folytatódik a Hortobágy-folyó jobb partján mindkét irányban,
szélessége pedig 100-200 m között változik.
Kisszeg I.: 2007. február 28. és május 16. között a
Hortobágy-folyótól D-re, a Kisszeg nev{í határrészen végeztünk n1egelőző feltárást. Két régészeti korszak 79 objektumát tártuk fel. A 25 újkőkori objektun1 az alföldi vo-

166

RÉGÉSZETI KUTATÁSO K MAGYARORSZÁGON 2007

naldíszes kerán1ia kultúrájának településéhez tartozott.
A leletszegény árkok n1ellett a többnyire nagyn1éretCí,
mély neolit gödrök és egy tekintélyes méretCí, lefelé
szűkü lő kopolyakút nagyon gazdag leletanyagot, rengeteg kerán1iatöredéket, állatcsontot, obszidián- és
csonteszközöket tartalmazott. Az egyik sekély, kerek
gödörben egy zsugorított, jobb oldalán fekvő csontvázat
találtunk, amely a jobb kezénél talált obszidiánpenge
és a lábai tájékán fekvő kerán1iatöredékek alapján szintén újkőkori. Napvilágra került egy rón1ai császárkori
(szarmata) település, valamint a DK-i szélén található,
vele egykorú temető 44 objektuma: 3 lekerekített sarkú
négyzet alaprajzú, sekély gödríí veremház mellett 5 árok,
22 gödör és 2 kopolyakút. A csekély
felület(í feltárás
,
által érintett, nagyrészt rabolt, D- E-i tájolású sírok közül
kettőt vett körbe körárok. A sírokban a rablások ellenére
gazdag leletanyagot, kerámiaedényeket, orsógombokat,
bronz- és vasékszereket, fibulákat, rón1ai ezüstpénzeket
és rengeteg gyöngyöt találtunk. A feltárt objektumokból
10 nem tartalmazott a kora meghatározására alkalmas
leletanyagot.
Május 2-22. között a MOL-vezeték nyomvonalán
végezt ük el a inegelőző feltárást. A lelőhely sérül t
részén neolit és szarn1ata jelenségeket figyeltünk meg
és összesen 75 objektumot tártunk fel. A 31 újkőkori
objektum az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának
településéh ez tartoz6tt. Az egyetlen őskori sírt tnég
2006 decemberében leletn1entettük. Az ovális, sekély
sírgödörben egy felnőtt bal oldalán fekvő, zsugorított
testheJyzetCí, n1elléklet nélküli csontvázát találtuk.
A település objektun1ait 7 leletszegény árok, 7 cölöplyuk
n1ellett 17 többnyire nagyn1éretű, leletgazdag gödör
képviselte. A gödrökben nagyon sok kerá1niatöredéket,
paticsdarabot, kevés állatcsontot és néhány kő-, obszidián- és csonteszközt találtunk. A szarmata település
29 objektu1nát és az attól DK-re található, vele egykorú
ten1ető 12 sírját bontottuk ki ezen a szakaszon. Egyetlen lekerekített sarkú négyzet alaprajzú, sekély gödrCí
veren1ház inellett 3 árkot, 2 cölöplyukat és 23 vern1et,
gödröt tártunk fel. Leginkább ez utóbbiak bizonyultak
leletgazdagnak, sok kerán1iatöredék, paticsdarab, ál,
latcsont került elő beló1ük. A 12 n1egközelító1eg D- E-i
tájolású sír nagy része rabolt volt, de ennek ellenére sok
n1ellékletet: ezüstpénzt, fibulákat, bronz- és vasékszereket, késeket, övcsatokat, gyöngyöket, kerámiaedényeket
találtunk.
Kisszeg III.: A Hortobágy-folyótól D-re, Kisszegpusztán, a városi tejgazdaság növendékmarha telepének
területén 2007. szeptember 14. és október 3. között
végeztük el a feltárást. A lelóbely védett legelőn, egy
alacsony földháton található. A földkábel kivitelezési
n1unkái közben az érintett szakaszon 10- 12 sötét objektum foltját észleltük a kábelárok oldalában és sok
sza rmata kerámiadarabot, en1beri és állati csontokat
találtunk a kitermelt földben. A nyomvonal közel 200 m
hosszan haladt keresztül egy szarmata telepen és érintett két rézkori ten1etkezést is. Az első rézkori sír sekély

ovális gödrében csak egy kerán1ia edényt és 3-4 nagyon
rossz megtartású, kisméretű emberi csontot találtunk.
A n1ásodik sír szintén ovális, sekély sírgödrében egy
jobb oldalán fekvő, zsugorított testhelyzetű csontvázat
figyeltü nk meg. A csontváz kezei n1ellett 3 kerán1 iaedény került napvilágra. Mindkét sír nagyon n1agasan,
közvetlenül a gyepet alkotó növények gyökerei alatt
helyezkedett el, ezért a gépi hun1uszolás nagymértékben
rongálta azokat. A szar111ata telep 36 objektumát tártuk
fel. A megfigyelt jelenségekbó1 4 cölöplyuknak, 2 rövid
ároknak, ,29 veremnek, gödörnek bizonyult. Fó1eg a
lelónely E-i és D-i végén kibontott gödörobjektumok
bizonyultak rendkívül leletgazdagnak: rengeteg kerán1iatöredéket, olykor csaknen1 teljesen ép edényeket,
sok állatcsontot, paticsdarabot, kerán1ia orsógombokat,
egy vaseszköz korrodált darabját, őrlő- és fenó'köveket
tartahnaztak. Az egyik szarmata gödörben egy emberi
csontváz koponyáját és vázcsontjait figyeltük n1eg,
a.m elyeket, elhelyezkedésük alapján, a lágy szövetek
elbon1lása után utólag dobáltak az objektumba. Két
objektum a leletei alapján újkorinak bizonyult, 1 pedig
nem tartalmazott a kora meghatározására alkalmas leletanyagot. A 200-250 m átmérőjCí lelóbely valószín(íleg
az egész magaslatot elfoglalja.
Magdolna: A várostól Ny-ra alig 1 km távolságra, a
Magdolna nevCí határrészen található lelóbelyen 2007.
augusztu s 27-30. között végeztünk feltárást. A kis
alapterületű lel6bely egy védett legelő közepén, alig
50-60 n1 átmérőjű, alacsony kien1elkedésen található.
A kiásott nyon1vonal éppen a kien1elkedés közepén húzódott végig. Az 50-60 cm széles, 100-1 20 cm n1ély kábelárokban egymástól alig 4-5 m távolságra két 1-2 m széles
objektun1 foltja jelentkezett. A don1bocska f(ível borított
felszínén és közvetlen közelében se1nn1ilyen régészeti
leletet nen1 lehetett észlelni, de a sötétbarna betöltésű és
a környező világosszürke, szikes talajtól jól elütő objektu1nokból egy sötétkék színCí üvegpasztagyöngy és több
tucat szarn1ata kerámiatöredék ke rült elő. Két közepes
rnéret(í, n1éhkas alakú, lapos fenekű szarn1ata veren1
került napvilágra, n1elyekben sok kerán1 iatöredéket,
állatcsontot és néhány paticsdarabot találtunk.
Nádfeldolgozó I.: A várostól ÉNy-ra, a jelenlegi temetővel szemben 2007. augusztus 31. és szepten1ber 7.
között végeztünk feltá rást. A kis alapterületű lelóbely
egy legelő szélén található a nádü zen1 Ny-i oldalánál.
Az üzemet közelítő kábelárok oldalában 5 sötétebb folt
jelentkezett. Ezek közül 4 újkori ároknak bizonyult. Az
üzen1 kerítéséhez legközelebb észlelt 5. sötét foltról a feltárás közben kiderült, hogy egy neolit település 3 egymást
metsző objektuma. Leletei alapján az alföldi vonaldíszes
kerámia kultúrájához tartozó jelenségekbó1 2 kisméret(í
gödörnek bizonyult, núg a 3. valószín(íleg egy kút lehetett. Mindhárom objektumban nagyon sok paticsdarabot,
kerámiatöredéket és néhány állatcsontot találtunk.
Nádfeldolgozó II.: A jelenlegi temetővel szemben,
az üzem DK-i oldalánál, közvetlenül a kerítés mellett
húzódott a kábelárok. Az árokból kitermelt földben 2 sö-
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tétkék, hasáb alakú üvegpasztagyöngyöt, valamint több
en1beri koponyát és vázcsontot vettünk észre augusztusban. A n1unka több megszakítással augusztus 23. és október 1. között tartott. Az érintett nyomvonalszakaszon
összesen 4 szarmata sírt és két körárok részleteit tártuk
fel. A kábelá rok 3 D- É-i tájolású sírt dúlt fel, melyek közül egyet inár korábban kiraboltak. A szabályos téglalap
alakú sírgödörben mindössze 2 nagyon rossz megtartású,
n1ásodlagos helyzetben levőhosszúcsonttöredéket találtunk. A másik két női temetkezés rabolatlan volt. Aszabályos téglalap alakú sírokban fekvő csontvázak nyak-,
csukló- és lábszárcsontjai mellett nyak- és karláncok,
ruhaszegélyek nagyon változatos fo rmájú gyöngyeit,
valami nt egy bronz huzalkarperecet lehetett n1egfigyelni. Mindkét sírban az elhunytak lábainál egy-egy
kerámiaedényt
találtunk. Az egyetlen nem bolygatott,
,
szintén D-E-i tájolású temetkezés is rabolt volt. Teljesen
összekeveredett, rossz megtartású maradványai közül
hiányoztak a koponya, inedence és az alsó végtagok
csontjai. Ebbó1 a sírból, a n1e1lkas magasságából több
korrodált vasdarab, az egykori medence tájékáról egy
vastű, tűzcsiholó kova és egy üvegpasztagyöngy került
napvilágra.
A kábel és védőzónája érintette 2 sza rmata
,
körárok E-i felét, de az árkokhoz tartozó temetkezések
már kívül estek a feltárható területen.
Nyári-puszta: A Nyári-járás területén 2007. augusztus 23-29. között végeztük a feltárást. A leló'hely védett
legelőn helyezkedik el egy alacsony magaslaton. A kivitelezési n1unkák közben az érintett szakaszon 20- 25
sötét objektum foltját észleltük a kábelárok oldalában
és sok szarmata kerán1iadarabot és állati csontokat találtunk a kitermelt földben. A nyon1vo nal közel 300 m
hosszan haladt.keresztül a szarmata telepen, n1elynek
40 objektumát tártuk fel. A megfigyelt jelenségekbó1
4 cölöplyuk, 1 rövid árok és 35 gödör. Az objektumok
legnagyobb része n1éhkas alakú gödör, n1elyek általában 1-2 m átn1érőjűek és 0,4-2 m mélyek voltak.
A településen eló'került leletanyag összetétele nagyjából
megegyezik a hasonló korú falvak szokásos leleteivel:
állatcsontok, edénytöredékek, tapasztásdarabok és
vaseszközök. A kerámia legnagyobb részét a különböző
n1éretű, kézi korongon készült, homokkal soványított fazekak töredékei képezték. Fo rmájuk és n1éretük nagyon
változatos. A kisméretű pohárkától a hombárig minden
megtalálható. Színük a vörösessárgától a barnán át a
szürkéig változott.
Munkatársak: Kolozsi Barbara régész, Balogh Csaba, Szabó Nóra, Tóth Miklós ásatási technikusok, Rák
Rezső fotós.
SZOLNOKI LÁSZLÓ

26. Baracs, római tábor
(Fejér megye) Ró
2007. július 2-13. között folytattuk a baracsi rón1ai katonai tábor (Annamatia) feltárásának 9. ásatási kampányát
a PPKE BTK és az Intercisa Múzeum közös munkájának

keretében. Az idei ásatás során a tábor Ny-i táborfalánál tavaly megtalált késő római belső épületfeltárását
folytattuk, két szelvényben.
,
A táborfallal párhuzamos épület K-i és E-i irányban
folytatódik, ez évben egy helyiségének (1,8xkb. 4 m)
feltárását végezhettük csak el. Az épület 70 cm széles
külső falai szárazfalazással készültek, a falban kő mellett
nagy n1ennyiségben tetőtégla- és őrló'kőtöredékeket is
felhasználtak, öt kősora n1aradt ineg 80 cm magasságban. Feln1enő falai valószínCíleg vályogból lehettek.
A táborfal tavaly megfigyelt belső földtöltését az épület
felépítése során itt sem szüntették n1eg. Az épület belső
válaszfalai jóval keskenyebbek voltak (45 cm), ráadásul
jóval kisebb alapozási mélységgel. Belső szintjei nem
maradtak n1eg, újkori talajművelés során megsemmisültek. Az épület alatt vastag planírozási réteget találtunk
Licinius és Constantinus érn1eivel. Utóbbi réteg alatt
a via decumanához hasonlóan legalább 3 m széles via
sagularis egy szakaszát tárhattuk fel (K-i szélén egy
esővíz-elvezető csatornával). Az út nem mindenhol és
ott is csak vékonyan volt sóderezett, felül egy rétegben
agyagba rakott kövekbó1, helyenként tetőcserepekbó1
állt. Utóbbiakat lehabarcsozták. Nagyobb örlőköveket is
találtunk az útfelületen, n1elyek jól jelzik, n1ennyire kő
ben szegény vidék a Mezőség, így Annamatia környéke
is. Az utat legalább egyszer m egújították, nagy részen
az épület építése során felszedték a kövezését.
Fontosabb leletek: egy az épületfal melletti feltöltésben talált rón1ai típusú cikáda fibula, valamint a civil
lakosság táborba való beköltözésére utaló női leletek a
késői rétegekbó1 (orsókarika, bronz stylus, gyűr(í stb.).
Az út alatt a palánkperiódushoz tartozó három
gödör került elő, amelyek bizonyosan a táboron belül,
a táborfal közvetlen közelében helyezkedtek el. Ezek
közül kettőt teljesen feltártunk. Az ovális gödrök átégett,
faszenes betöltésében gazdag, viszonylag jól keltezhető
első századi leletanyagot találtunk (terra sigillata és
mécsestöredékek, erős profilú egygombos fibula).
Az ásatáso n a PPKE BTK hallgatói mellett a
nagyszombati és a prágai egyeten1 régészhallgatói is
közrem űködték.
Kov Ács PÉTER

27. Bácsalmás, Bács
(Bács-Kiskun megye) Á
2007. július 10-27. között régészeti feltárást végeztünk
a Bácsalmás-Bajmoki
határá tkelőhelytől n1integy
„
700-1000 in-re, egy Arpád-kori településen. Az útépítés
során átvágták a leló'helynek helyet adó dombhátat is,
ezért annak megelőző feltárása halaszthatatlanná vált.
Az útpálya szélesítése mintegy 2000, m 2-en érintette a település szélét; ezen a területen 30 Arpád-kori, s néhány
újkori objektumot tártunk fel. Az érintett teleprészen
fó'ként állattartáshoz kapcsolódó karámárkok részletei,
illetve a kará1noknál korábbi gödrök kerültek elő. Az
árkok mindegyikét elvágták már az eredeti út megépíté-

168

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007

sekor, a gödröket azonban teljes mértékben feltárhattuk.
A település az út mindkét oldalán túlterjed.
ROSTA SZABOLCS

28. Bánd, Essegvár
(MRT 2. k. 13 / 2 lh.)
(Veszprém megye) Kk

2007. július 25. és augusztus 6. között végeztünk kutatást
a várban. A feltárás célja arra irányult, hogy a meglévő
falak pontos iránya, mérete megállapítható legyen, s így
azokat kellő mértékben felfalazva, kiegészítve állagvédelemben lehessen részesíteni. A 2006-ban három helyen
n1ár megkutatott K-i várfalat most a DK-i és K-i toron:?
között, mintegy 20 m hosszan végig kiszabadítottuk.
A törtkóbó1, egyszerre rakott fal 2 m széles, külső (K-i)
oldala jóval erőteljesebben elpusztult, n1int a belső, így
a jelenlegi földbó1 kiszabadított romos falkorona Ny-ról
K-felé erőteljesen lejt. A belső oldalon a fal átlag 2 n1-rel
n1agasabban áll, mint a külső oldalon. Kiszabadítottuk
a K-i torony külső falsíkjait is a földbó1. A torony külső mérete 7,1 m (Ny-K)x6,9 m (É- D). Belső mérete:
3,15x3,15 n1. Falvastagság: 1,9-2 m. A torony Ny-i oldalát a K-i várfal alkotja. A torony falazata is erősen pusztult, romos állagú, belső oldalán helyenként üregszerií
nagy kiromlásokkal. A torony K-i fala - hasonlóan a K-i
várfalhoz - Ny-K-i irányban
erősen lejtve omlott ki.
,
A K-i várfal a toronytól E felé folytatódva már csak 1,6 m
széles. A várfalnál, a toronynál is egyes helyeken, de nem
teljes hosszon elértük a hegy sziklafelszínét. A kutatás
során nagyobb mennyiséglí késő középkori (15. sz.-16.
sz.
eleje) mázatlan házikerámia és állatcsont került elő.
,
Erdekesebb apró leletek: üvegtöredékek, szán1szeríjhoz
való vas nyílhegy, vaskés, béklyó lakat, csontból faragott
szíjvég, pártaöv bronz kapcsolórésze.
RAINER PÁL

29. Bátaszék, Kiskövesd
(Tolna megye) R, Á

A területet az M6 autópálya építésekor anyagnyeróbelynek kívánják felhasználni. A 2007. november 22-én
végzett
terepbejárás során itt a felszínen rézkori és
,
Arpád-kori településnyomokat találtunk, melyek a legutóbbi idóbe bevágott földút partoldalában jól láthatók.
A terület nagysága 2, 16 ha.

korábban beszámolt róla - teljesen elplanírozták és mára
beépítették. A jelentésekbó1 azonban nyilvánvaló, hogy az
1950-52-es leletmentés csak az ipartelep egy részét tárta
,
fel. Az összesítő térképen jól kivehető a feltárt temető EK-i
széle, miközben azt K, D és Ny felé nem sikerült lehatárolni. Patay Pál leírta, hogy a rakodó K-i és D-i zónájában
maradtak még urnasírok, de a lelóbely pontos kiterjedését
nem tudta n1eghatározni. A domborzat
alapján úgy nínik,
,
hogy a temető K-i széle talán az Ozdi út vonalában lehet,
de az ipari telephelyként szolgáló épületegyüttes körül
felszíni megfigyelésre nincs lehetőség. Hasonlóan problén1ás a lelóbely Ny-i szélének a meghatározása. Ezen a
területen n1ár a 19. századi vasútépítés is bolygatta a régészeti értékeket. A korábbi ásatási jelentésbó1 kiolvasható,
hogy a lelóbely dombja Ny felé fokozatosan ellaposodva a
Zagyva árterére fut ki. Ezen a területen a folyami hordalék
alatt kb. 7,5 m-rel kerültek elő bronzkori sírok. Ennek oka,
hogy az egykor n1arkánsan kiugró don1bhát környezetét
az elmúl t három évezredben a Zagyva vastag, agyagos
hordalék.réteggel töltötte fel. A gyors talajképződés mára
részben elfedte a domb egykori lábához közeli sírokat.
A régészetileg „steril" hordalékréteggel való fedettség
ma már a n1ezőgazdaságilag mlívelt területen sem teszi
lehetővé a nekropolisz Ny-i szélének terepbejárással való
meghatározását. A Zagyva mellé tervezett bioerőmű építése különösen indokolttá teszi a temető Ny-i határának
tisztázását, de ez csak a folyami hordalék eltávolításával
járó szondázással lehetséges.
TANKÓ KÁROLY

3 1. Becsehely- Pola , róm ai katoliku s templom
(Zala megye) Á , Kö, Kú

A 2006. július- augusztusi kutatást követően 5 2007-ben
n1egkezdődött a polai r. k. templom helyreállítása. En,
nek során levertük
az Arpád-kori ten1plom belsejében a
,
ten1plon1hajó E-i és D-i teljes falfelületét. Ekkor mindkét
falon előkerült az egykori boltozott karzat lenyomata.
A karzat egyértelm(íen a templom építésével egyidős.
A Ny-i végfalnál és a K-i záródásnál a boltváll,figyelhető
meg. A D-i falon a karzat fölött előkerült az Arpád-kori
volt az alsó széle.
ablak Ny-i kávája és meghatározható
,
Ezzel a templom három Arpád-kori ablakának helye
rekonstruálhatóvá vált.
Munkatársak: Tokai Zita Mária régész és Korcsmáros Attila technikus.

vÁNDOR LÁSZLÓ

GAÁL ATTILA

30. Bátonyterenye- Nagybátony, Vasúti rakodó
(Nógrád megye) B

32 . Bercel, Mikszáth u tca
(Nógrád megye) R, B

2007. január 19-én helyszíni szemlét végeztünk, melynek
célja a Patay Pál és Korek József által 1950-52 között
kutatott késő bronzkori temető helyének lokalizálása,
illetve kiterjedésének meghatározása volt. A bejárás
során megállapíthattuk, hogy a temető dombjának a
vasúti rakodó területére eső részét - ahogy Patay Pál

2007. október 1-jén és 4-én szakfelügyeletet biztosítottunk gázvezeték-fektetés földmunkálatainál. Régészeti
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L.: Újabb kutatások a becsehely-polai római katolikus
templomnál. Mííemlékvédelem, LI. (2007) 36- 42.
V ÁN DOR
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előzően.

Az ásatás előzményeként 2006-ban a lelóbely
ismert területén kívül, a lelóbely közelében, humuszolás
közben régészeti szakfelügyeletet tartottunk, melynek
során szarn1ata kori objektumok foltjait figyeltük meg.
Ez azt bizonyítja, hogy a lelóbely kiterjedése nagyobb
a feltételezettnél. A feltárás során két kisebb és egy
nagyobb méret(í szarn1ata kori gödröt bontottunk ki.
A leletanyagban szürke, jól iszapolt, korongolt és kézzel forn1ált, cseréppel soványított kerán1iatöredékek,
kevés állatcsont és paticstörn1elék volt. A nagyméretű
gödör agyagnyerő lehetett, a két kisebb szerepe nem
derült ki.

jelenségeket az {1rokszakasz D-i részén találtunk, a
n1ctszetfalban néhúny gödör látszott. N1aga az utca egy
laposabb te raszon tal{ilható, n1elynek lábánál egy patak
fut f)-i irányba. 1\ terasz erősen erodálódott, a szántott
talajréteg éllau n1úr a lösz jelentkezett. Az árok D-i
részébe n talált objektun1ok, illetve a beló1ük kiszedett
leletanyag alapj{1n a lelóbely azonos lehet a Bercel,
Dózsa utca 1. vagy Bercel, Répaföldek néven korábbról
isn1crt l el őhelly el, n1elynek kiterjedése a korábban azonosítottn{d jóv81 nagyobb lehet.
BÁCSMEGI GÁBOR

N1EDGYESI

PÁL

33. Beregdaróc, Határároktól Ny-ra
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) B

2007. április 24-én terepbejárást végeztünk a vezeték
Gelénes-Beregdaróc közötti szakaszán. A nyo1nvonal
által érintett területeken - valószínííleg a rossz n1egfigyelési körülmények miatt - nem találtunk lelóbelyet.
Azon kívül, azonban a Határároktól Ny-ra, a beszáradt,
boronált, kötött barna talajban igen szórványosan találtunk cserepeket. Alapvetően egyvonalban és egy kisebb
területen gyűjtöttük a valószínűleg késő bronzkori cserepeket. A fentiek n1iatt azonban a lelóbely kiterjedését
nen1 tudtuk n1eghatározni. A don1borzat sen1 segített,
mivel egy rendkívül lapos területró1 van szó.
Munkatársak: Beleznai Gabriella, Nén1eth Andrea,
Subert Csilla.
ALtvlÁSSY KATALIN

3Li. Beregsurány, református templom
(Rákóczi u. 2)
(Szabolcs-Szatmár-Bereg m egye) Kk

2007. május 23-án régészeti felügyeletet végeztünk a
helyszínen. A református templom kertjének déli kerítése n1ellett húzott árok kidobott földjébó1 késő középkori
és újkori cserepeket, lábas aljtöredéket, n1ázas kályhacsen1pe-töredéket és állatcsontot gyűjtöttünk.
Az árokfalban határozott objektun1nyo1n nem n1utatkozott, a helyszín átvizsgálása a nagy fokú beépítettség és a beruházás jellege n1iatt nem állt 1nódunkban.
A lelóbely n1ár korábban isn1ertté vált a te1nplon1 falkutatása és a cinteren1 ásatása folyan1án,
a dokun1entáció a
r
Jósa András N1úzeun1 Régészeti Adattárában található.6

36. Békéscsaba, Kender utca 2Li.
(Békés megye) H

2007. június 29-én helyszíni szemlét tartottunk helyi
lakos bejelentése alapján, miszerint házépítkezéshez
kapcsolódó csatornaásás közben egy koponyára bukkant. Július 2- 3. között leletn1entő ásatást végeztünk.
A főépü lettó1 D-re egy 2x2 in-es szelvényt nyitottunk.
A felső kb. 70 cn1-es felső talajréteg eltávolítása során,
az alsó világosabb, hon1okos talajban kibontakozott a
sír Ny-K-i tájolású foltja. Szelvényünket K-i irányban
kiszélesítettük, hogy a teljes sírfolt láthatóvá váljon. A sír
bontása közben egyértel művé vált, hogy egy honfoglalás
kori temetkezéssel állunk szemben. A csontváz szinte
pontosan Ny-K-i irányban feküdt, nyújtott pozícióban,
a mai felszíntó1számított107 cm-es mélységben. A medencétó1 lejjebb a bal con1bcsont fölött egy vasból készült
nyéltán1aszos harci baltát találtunk. A jobb con1bcsont
mellett pedig egy vas nyílhegy került elő. A csontok jó
állapotban voltak. A koponyát sajnos a csatornaásás
közben összetö1ték és kiemelték. A csontok felszedése
közben és a csontváz alatti sírfenék bontásakor rossz
állapotban lévő vasdarabokat figyeltünk 1neg a két
combcsont közötti részen. A szétszórtan heverő vasak
funkcióját nem sikerült meghatároznunk.
A lelóbely
,
n1ind a Békéscsaba 106. (szarn1ata és Arpád-kor), mind
a 107. leló11elyektó1 legalább 80 n1-re található. Egyik
lelóbelyen se1n bukkantak olyan leletanyagra korábban,
a1nely alapján honfoglalás kori ten1etőt feltételezhettünk
volna a közelben.
BóKA GERGELY - MEDGYESI PÁL

P I NTYE GÁBOR

37 . Bonyhád, Óhegy
(To lna m egye) Kö

35. Békéscsaba, Alvégi-legelő
(MRT 10. k. 2 /5 16 lh.)
(Békés m egye) Sza

2007. május 11. és június 26. között leletmentő ásatást
végeztünk a lelóbelyen, agyagbánya bővítését meg-

6

JAM RégAd.: 2001 -·142 .

,

Lakossági bejelentésbó1 értesültünk, hogy az Ohegyen
- ahol a kutatás már régóta hiába kereste az iváni bencés apátság pontos helyét - motocross-pálya építése és
üzemeltetése során épületmaradványt bolygattak meg,
és e1nbercsontok kerültek elő.
,
A pályát a Völgységi-patak
K-i pa1tján húzódó, E-D-i
,
irányú dombvonulat egyik ENy-ra kinyú ló földnyelvén,
két erdőfolt közti egykori legelőn alakították ki 2006-ban.
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A tereprendezés során átlagosan 10-20, helyenként
azonban 50 cn1 inélységben mozgatták meg a földet. Az
ugratókul kiképzett, géppel összetolt földkupacokban
2007. november 13 -án tartott szemlénken épületbó1
származó habarcsos középkori téglatöredékeket, emberi
csontokat találtunk. Az eltávolított föld helyén alapfalra
utaló habarcsos törmeléket, egy helyen vonalszerűen
rendeződő téglákat, valamint egy szétdúlt csontvázat
figyeltünk meg.
Az épület helyétó1 D-re fekvő erdősávban második
világháborús lövészárkok nyomát láttuk, an1elyek ásása
során a hagyo1nány szerint alapfalak kerültek
elő. Ez az
,
adat is megerősíti a lokalizálás helyességét. Irott források
szerint Iván faluban a kolostor mellett plébániatemplom, kápolna és kúria is állt. A jelenlegi romterület mérete alapján - a kolostorral azonosítható.
,
K. NÉMETH ANDRÁS - ÜDOR JÁNOS GÁBOR

38. Bölcske határa
(Tolna megye) Kö, Tö,

ú

2007. október 24-én helyszíni szemlét tartottam a település két pontján.
Köves-szállás: A szentandráspusztai szociális otthon kerítésétó1 közvetlenül D-re a felszínt egyenletes
sCír(íségben - val ószínűleg geológiai jelenséghez tartozó
- fehér kődarabok borították, a domb tetején kis területen 17-18. századi kerán1iát gyCíjtötten1.
Örsi-hegy: Lakossági tájékoztatás alapján Bölcskétó1
Ny-ra, az Örsi-hegy lábánál, a kövesút és a vasút között
kis kiterjedésCí középkori faluhelyet azonosítottan1
(valószínCíleg Örsöt). A vasút n1enti kis kiemelkedésen
igen sűrCín kövek jelentkeztek, amelyek valószínűleg
újkori objektumhoz tartoznak.

egy ugyanilyen kó1apokból rakott csatorna futott, amely
valószínűleg a pince falán kicsapódó rétegvizeket csapolta le. Ennek elbontása után találtunk rá a pince eredeti,
a 15. sz. második felében készült beásási szintjére. Ekkor
a járófelületet vékonyan elkent fehér agyag alkotta.
A terület közepén egy 18. században rakott törtköves
udvarszintet vagy kapualjat találtunk. A terül et D-i
harmadát egy 18. századi építésCí ház alapozása foglalta
el. Itt régészeti jelenségeket nem találtunk, mert a 19. sz.
folyamán a talajszintet legyalulták a kert kialakításakor.
Ekkor bontották el a 18. században épült házat is.
Munkatárs: Szabó Dénes régésztechnikus.
BENDA JUDIT

fiO. Budapest, 1. Lovas út fi 1. - Várfok utca 2.
Kk, Tö

A fenti szán1ú saroktelken 2007. inárcius közepétó1 július
végéig végeztünk feltárásokat. A terület a középkorban
Buda Tótfalunak nevezett külvárosához tartozott. A mai
Várfok u tcát a középkorban Tótfalu utcának nevezték.
Ez az utca vezetett a Szombat kaputól a Tótfalu kapuhoz,
melyet a törökök Mészáros kapu nak neveztek. Buda
1686-os visszafoglalásakor a Várhegy északi hegyoldala
szinte teljesen elpusztult. A n1egmaradt épületeket az
1700-as évek elején lebontották és a terület csak a 19.
században épült be ismét. A régészeti kutatásokra azután
került sor, hogy a korábban itt álló házat lebontották.
A régészeti leletanyag alapján a 13. századtól laktak a
környéken. A hódoltság korából, a 16- 17. századból pedig egy 112 síros temetőrészletet sikerült feltárnunk.
Munkatárs: Kondorosy Szabolcs technikus.
BENCZE ZOLTÁN

K. NÉ!vIETH ANDRÁS

fi 1. Budapest, 1. Nyugati várkert
Á, Kk, Tö
39. Budapest, 1. Jégverem utca 5.
Kk

2007. június 7. és július 19. között a Budavári Palota
Csikós udvarára tervezett mélygarázs kivitelezésével
párhuzan1osan, két ütemben telj es régészeti feltárást
végeztünk.
Mivel a ,garázs a tervek szerint az udvart le,
záró E-i kortinától E-ra, az úgynevezett Nyugati várkert
területén is folytatódik, ezen a részen két szondát nyitottunk, majd teljes feltárást végeztünk. Az elsődleges cél a
Csikós
udvar K-i ,oldalán, a támpilléres várfal n1ellett futó
,
Arpád-kori árok E-i folytatásának tisztázása volt, melynek
maradványait az erős újkori bolygatás ellenére sikerült
azonosítani. Bár a Csikós udvar területén is megfigyelhető
volt a várhegy, és ezzel együtt az árok szintesése D felé, ez
a Nyugati várkertben n1ég erőteljesebb volt, nen1 egész 50
n1-en belül több mint 2 in szintkülönbséget mértünk. Az
újkori és a n1odern bolygatások n1iatt teljes szélességében
sehol nen1 találtuk meg a vonalát, pontos irányát sen1 állapíthattuk n1eg, s az előző években megfigyelt Ny-i oldali
sánc is teljesen elpusztult ezen a részen. A délebbre tapasztalt utak nem jelentkeztek, egy helyen találtunl< csak
gyér, köves felületet. Betöltése, s az előkerült leletanyag

2007. július 17. és augusztus 22. között garázsépítést
megelőző régészeti feltárást folytattunk a telken, a
előtti kertben.
felújítandó ház
,
A terület E-i harmadában egy 15. században épített,
hegyoldalba vájt pince n1aradványait találtuk meg. Falai kavicsos rnészhabarccsal tapasztott törtköves falból
álltak, melynek K-i, tehát az utcafronton lévő falának
n1integy 80 cm magas csonkját tártuk fel. Déli falát a
17. században elbontották, ennek csak falkiszedési árka
n1aradt meg, valamint két nagyméretű, hasáb alakú
kő, melyek lépc„sőként funkcionálhattak. A pince Ny-i
falának visszabontott
csonkját egy meszesgödör vágta
,
el hosszában, E-i falát nem ismerjük, a kert kerítésének
betonalapozásakor megsemmisült. A pince terének
feltöltésében 16-17. századi kerámiával keltezett föld
volt. Alatta egy igen komoly, nagyméretCí kó1apokból
(márga) rakott járófelü let h(lzódott, amit a leletek tanúsága szerint a 16. sz. első felében készítettek. Ez alatt
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jellege azonban teljesen
n1egegyezett a Csikós udvaron
,
tapasztaltakkal: /\rpád-kori keránuatöredékek, nagyobb
rnennyis6gCí állatcsont, s kevés vastöredék jellemezte.
,
/\ 111cgclé5zé.5 években talált török kori település E-i folytat{1s{ll nen1 találtuk, de az újkori bolygatásban jelentős
n1ennyiségCí török kerámia volt.
TóTH ANIKÓ

Li2. Budapest, 1. Rác fürdő
LT, Kö, Tö

2007-ben a fürdőtó1 DK-re eső területet tártuk fel. A Gellért-hegy lejtése miatt a hegy feló1i részen teljesen fel
tudtuk tárni a területet,
míg az Ördög-árok felé erősen
,
lejtő terepen az E-i részen már nem értük el az altalajt. Az
ásatás érdekessége volt, hogy a kelta és a török kori objektun1okon túl, nagy mennyiséglí 14-15. századi leletanyagot tartaln1azó jelenséget is találtunk. A kelta korszakhoz
tartozóan gödröket tártunk fel. A középkori leletanyagot
elplanírozva találtuk meg a török kori járószint alatt.
Nagy mennyiségű kályhacsempe (köztük Anjou-lilion1os
darabok) került felszínre. A török kori objektumok között
egy házat enilitenék meg, amelynek fa padlója felett vörös
paticsos on1ladéka n1ellett a !zemeskályhájának omladékát is n1egtaláltuk. Sajnos a világháború során kialakított
rézsú'ben került felszínre, így teljes mérete és formája
nen1 volt megállapítható. A történeti objektun1okon túl
megtaláltuk az újkori fürdőépület enllékeit is, melyeket
a kivitelezés során teljesen elbontottak.
PAPP ADRfENN

Li3. Budapest, 1. Szenthárom ság tér,
Mátyás-templom
Kö

2007. május 7. és noven1ber 29. között végeztünk régészeti
kutatást a területen. Az első ütemben a ten1plon1
,
ENy-i részén, a Béla-torony előtti szakaszon történt meg
a templon1 szigetelését és a közművek lefektetését n1egelőző régészeti feltárás. Ezen a területen 8 csontvázat
és a korábbi években dokun1entált kavicsos útszintet,
valamint a Mátyás-templom mellett álló újkori épületek
alapfalait sikerült megfigyelni. Az egyik közműárokban
egy középkori ken1ence platniját tártuk fel.
A második ütemben a templo1n K-i és D-i részén
dolgoztunk a beruházáshoz köthető csatornaárkok nyomvonalában. A templom fala mellett húzódó árokban
csontvázak és középkori falak kerültek elő. Közvetlenül
a jelenlegi útburkolat alatt már kerültek elő sírok, és a
sziklafelszín mélységét61 függően több rétegben tártuk fel
a középkori templom körüli temetkezést. Míg a D-i oldalon 2 m mélységben, addig a K-i oldalon a Halászbástya
közelségében 40 cn1 n1élységben találtuk meg a sziklát.
A kedvezőtlen feltételek ellenére megfigyelhető volt
a D-i oldalon, hogy a sírok több sorban és több rétegben helyezkedtek el, és nem csak az újkori közmCívek
beásásaival, hanem olykor már a rátemetkezéssel is

megbolygatták a vázakat. A sírok általában melléklet
nélküliek voltak, a több mint 260 csontváznál csak igen
kevés esetben találtunk mellékletet (rózsafCízér, inedál,
franciakapocs) . Némelyik temetkezésnél - megfigyeléseink alapján - koporsós eltemetést feltételezhetünk.
A templomtól D-re, egy feltehetően egykor hozzá
csatlakozó, vastag középkori, kób61 épült alapfal hoszszabb, K-Ny-i irányú szakaszát tártuk fel, a Ny-i szakaszon egy saroktámpillérrel, ett61 K-re egy a fal D-i, külső
síkjához csatlakozó, szintén nagy1néretű támpillérrel.
Munkatársak: Terei György, Bencze Zoltán régészek,
Böröczky Blanka technikús.
B. NYÉKHELYI

DOROTTYA

Lili. Budapest, 1. Toldy Ferenc utca 32-36.
Kö, Tö

2007. augusztus 22. és november 16. között n1egelőző
régészeti feltárást végeztünk a 800 m2-nyi terület közel
213 részén, lakóház építését megelőzően. A inunka
megkezdésekor a beton feltörése után kiderült, hogy
csak csekély vastagságú újkori feltöltéssel kell számolnunk, n1ely alatt közvetlenül a 14-15. századi rétegeket
figyelhettük meg.
Legkorábbinak a terület Ny-i részén található, feltételezhetően köves útszintet n1ondhatjuk. Minden n1ás
objektum vágta ezt az útréteget. Az általunk vizsgált
területen két kút került elő, az első szerkezet nélküli volt,
aljáról két 14. századi fazék került elő. A n1ásik feltárása
statikai okok miatt csak 2008-ra fejeződik be, ennek oldalát deszkákkal bélelték ki. Ennek a betöltésében 3 darab
ép, 15. századi fazék került elő. A terület K-i részén egy
gerendaház kőalapozását találtuk nleg. A köveken megfigyelhető volt a talpgerendák falenyomata. A középső
részen összedó1t kályha nagyszá1nú szürke, tál alakú
kályhaszen1 töredéke került elő. A legkésóbbi középkori
objektum az a szabadon álló ke1nence lehetett, mely
vágta a ház kőalapját. A kemencénél két planírréteget
tudtunk elkülöníteni.
A leletanyag gazdagnak inondható, a keránua fó1<ént
a 14-15. századra, a kályhaszen1ek a 15. századra datálhatók. A késóbbi díszkerá1nia közé tartoznak a fajansz
edénytöredékek, és ekkori a gyertyatartó is. Ezenkívül
nagy szán1ban került elő üvegtöredék, bronztárgy. Ez
utóbbiak közül kien1elkedik egy feliratos gyCír(í töredéke,
és egy könyvsarokveret. Számos késtöredéket találtunk,
közülük a legszebb a fa-, csontnyelű díszkés. A területró1 előkerült számos pénz a 14. századtól a török korig
datálható.
]'EREI GYÖRGY

Li 5. Budapest, II. Frankel Leó út
Császár fürdő, Lukács fürdő, Malomtó-Törökfürdő
Tö, Kk

A részletes tanulmányt lásd a kötet 63. oldalán!
p APP ADRIENN
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46. Buda pest, II. Kacsa utca 15-23.; Ganz utca 16.
Á , Kk, Tö
2007. június 11-tó1 folytattuk a megelőző régészeti feltárást
a fenti telkeken, a középkori Szentpétennártír külvárosban, amely újabb nagy felülettel gazdagitotta a középkori
Buda Váralja településrészének
régészeti topográfiáját.
,
A Ganz utca E-i oldalát egy 20 . századi építkezés során erősen, szinte altalajig megbolygatták, ezért itt csak
néhány török kori és 16. századi hulladéktároló gödör
alsó részének megfigyelésére volt lehetőség. Az egyik
objektun1 alján, a gödör szélénél körben kis átmérőjű
karónyomokat ,figyeltünk n1eg. A terület többi részén
csak két kisebb Arpád-kori épület csekély padlótöredéke
került elő. Ezek valószínűleg az épületek hátsó részeinek
maradványai lehettek, amelyeket az utcafront újkori
és 20. századi beépítése nem bolygatott meg. Az egyik
padlórészlet felületéró1 14. századi pénz került elő,
azonban ezt az épületrészletet és az egész területet is
át- n1eg átvágták a nagyméretű és nagy n1élységű török
szemétgödrök. A kályhaszemek és a mindenn apokban
használt kerán1iaedények töredékei inellett egy szinte
ép kiöntőcsöves kancsó, két ép talpas tál, egy ép talpas
csésze, két persely, valamint több, különböző stíluscsoportba osztható fajansztöredék - egyik egy rhodoszi
stílusú tálka töredéke - jelzi ennek a korszaknak a tárgyi
emlékeit. Ezeken felül itt is találtunk újkori pincemaradványokat, valamint háron1 újkori kutat is.
A Kacsa utca 19-23. sz. telkeken igen gazdag leletanyagot
és sűrCí városi beépítettséget találtunk. Az
,
Arpád-kori megtelepedésre utalnak azok a lakóépületrészletek, melyeket sikerült feltárn unk. Itt a jelenlegi
utcára meró1egesen két ház részletei kerültek elő. A Ny-i
,
épület sárga agyagpadlóját sikerült megfigyelnünk, E-i
felében egy tüzelónely maradványait, valószí nűleg a
faszerkezetes épület tartóoszlopának helyével. A K-i
épület agyagpadlójának csekély n1aradványai
kerültek
,
elő, azonban ennek az objektumnak az E-i és Ny-i oldalán volt egy L-alakú, kóoó1 rakott fala, amelynek É-D
irányú szakaszát egy késő középkori gödör vágta. A ház
K-i oldalát egy újkori pince vágta, így teljes kiterjedését,
valamint a fal további részleteit nen1 tudtuk megfigyelni.
Ezen a két házon kívül a Ny-i épülettó1 nyugatabbra szintén jelentkezett egy L-alakú kőfal, azonban ezt szintén
vágta egy újkori pince, pontos kiterjedését és funkcióját
nem isn1erjük. Az épületekben és környezetükben több
kisebb-nagyobb kör, illetve
ovális alakú gödör került nap,
világra. Az épületektó1 E-ra, az egykor volt telkek hátsó
részén K-Ny irányú vízelvezető árkokat találtunk. A késő
középkor időszakából lakóépület nyomait nem tudtuk
n1egfigyelni, de a folyamatos megtelepedésre utalnak az
e korszak leletanyagát megőrző hulladéktároló gödrök.
A terület török kori betelepültségének nyomai a
nagyméretlí és igen mély gödrök, an1elyek nagy számban kerültek elő a területró1. Az innen előkerült leletek
a korszakból ismert kerámiaanyagot jól reprezentálják:
számos talpas tál töredéke, ún. bosnyák kerán1ia, korsótöredékek, valamint inind gödrökbó1, mind török kori

rétegbó1 izniki
fajansztöredékek. Ezeken felül a Kacsa
,
utcai terület ENy-i oldalán egy kőalapfalú, agyagpadlójú
török ház részlete is napvilágot látott. Az épület DNy-i
sarkánál, ahol a ház fala is beomlott, egy nagy átmérőj (í
gödörbó1 egy összedó1t török kályha kályhaszemei, egy
restau rálható talpas tál és török fajanszcsésze töredékei,
valamint nagy mennyiségű faanyag került elő, utóbbiak
egy része tetőzsindelyként volt azonosítható.
A Kacsa utca 15-17. sz. telkek terü letén a gépi földmunka után elég kevés ásatási felület n1aradt, mivel az
újkorban épült pincék a terület kétharmadát elpusztították. A telkek hátsó felére jellemző objektumokat (elsősorban szemét.gödröket, árkokat, illetve két házvéget)
tártunk fel. Az újkori pincék mellett két kőfalazatú kutat
és négy szó1őmagbetöltésű vermet doku1nentáltunk.
A török kori szen1étgödrök igen változatos képet mutattak. Feltártunk különféle inélységíí (1-5 m), kerek és
négyzetes alakú gödröket, valan1int sekély vern1eket, me1yeket az 1684-86 között itt állomásozó császári csapatok
ástak és használtak pöcegödörként. A 7. sz. (17. századi)
szen1étgödör mélyén egy különös inódon teljesen épen
n1aradt üvegpalackot találtunk. A halványzöld szín(í német területen készült - palack egy tekintélyes n1éret(í
falloszt mintáz. (Az illusztrációt lásd a borító belsőfülén!)
Az 5 n1 mélységet is elérő 19. sz. gödör alsó két méterén
épen n1egn1aradt az ácsolt gerendaváz, ennek alapján
feltételezhető, hogy kút.ként használták. Betöltésében
ép edények és ineglepően sok szépen festett tányér töredéke volt, amely ebben a korszakban inég ritkaságnak
szán1ított. Területünk legdélebbi szélén egy karóvázas,
könny(íszerkezetCí
épület leégett omladékát bontottuk ki.
,
Az EK-i sarokban pedig egy agyaggal tapasztott falú ház
déli felét, melynek sárga agyagpadlója volt. Megtaláltuk
a délró1 nyíló ajtó forgatótengelyének alapkövét, amely
egy másodlagosan felhasznált, át.faragott, 15. századi
nyíláskeret (kapu szárköve) volt, amely gazdag díszítése
n1iatt jelentősebb egyházi építn1ény része lehetett.
A 15-16. századot kevés leletanyagot tartalmazó
szen1étgödrök és egy kőfalazatú kút képviselte. Jelentős
objektu mnak szán1ít viszont a 29 . sz„ a 14. század első
felé re datálható veren1pince. Beásása felül kör alakú
volt, fenekén viszont négyzetes alaprajzot n1utatott.
Járószintjébe középen egy 80 cm átmérőjCí, 30 cm n1ély
gödröcske n1élyült. Ezt valószínűleg a tető tartószerkezete tartóoszlopának ásták bele. Bár az újkori pincék
roncsolása miatt az objektumnak csak egy részét tudtuk
feltárni, a beló1e előkerülő leletanyag - n1ind mennyiségében, mind minőségében - figyelemre méltó, n1ivel
sok késői típusú bekarcolt vonaldíszes fazéktöredéket
tartalmazott. Ezenkívül négy különböző alakú (U, V
és félköríves medrCí), K- Ny-i irányú árkot tártu nk fel.
A legészakabbra fekvő villásan kettéágazott és benne
egy patkolt lóláb feküdt. Az árkokat nen1 egy idóoen
ásták, a 13. sz. második felétó1 a 15. sz. elejéig lehetett
datálni b etöltésüket. Funkciójuk valószínűleg a kertek
esővízel vezetését szolgálta.
,
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!..i7. Budapest, II. Szépvölgyi út 11..i.

U,B,Ró,Á
2007. szcptcrnbcr 10. és október 20. között megelőző
r6gészcti f'clt{1rást végeztünk a Szépvölgyi út és a Felhévizi utc.:él {iltal hat{irolt telken. A telek, a Szépvölgyi-árok
alsó, kisz61cscdé5
Duna feló1i végén található. Az ingat,
lan Ny-i és l·:-i szélén 2005-ben húzott 10-10 n1 széles
kutat<>súvok crcdn1énye alapján letermeltük a modern
és az újkori feltöltést. A próbaásatás 5x5 n1-es raszterh{llózat{1t terjesztettük ki az egész területre. Már a gépi
n1unka során eló1<erült az újlaki templon1 Ny-i oldalán
húzódó 18. századi temető. A sűrűn elhelyezkedő,
sokszor egymásra ásott sírok exhumálásakor jelentős
n1ennyiségű fém lemezgombot, rózsafüzér-gyöngyöt
és zarándokérn1et találtunk. A lelóbelyet teljes mértékben lefedő újkori ten1ető csaknem teljes mértékben
,
elpusztította a felső régészeti rétegeket. A telek EK-i
negyedében részleteiben
azonosítottunk egy kb. 4x4 n1
,
alapterületCí Arpád-kori veremházat, amelynek keményre döngölt padlóján égésnyomokat figyelhettünk
meg. Az épülettó1 K-re a sírok között 2 külső ken1ence
keskeny sávban megn1aradt részleteit dokun1entáltuk.
A középkori háztól D-re római kori szemétgödör alsó
része kerü lt napvilágra, amely az itt húzódó neolit
leleteket tartalmazó humuszos feltöltődésbe n1élyedt.
Az ásatási terület DNy-i szélén nagyobb kiterjedésű,
egyrétegCí köves felület került elő az őskori és római
réteg határán. A telek területe korábban meglehetősen
tagolt felszínnel rendelkezett, ugyanis a Szépvölgyi út
felé eső részen megközelító1eg K-Ny-i hossztengelyCí,
25 n1 széles, tern1észetes kien1elkedés, húzódott. Ennek
felületén kerültek elő a n1ár említett Arpád-kori jelenségek is, de a dombhát szolgált lakhelyül annak a bronzkori
telepnek is, amelynek kis területre összezsúfolt, sokszor
többszörös szu perpozícióban lévő gödreit is feltártuk.
A kerek alaprajzú, többnyire méhkas alakú n1etszettel
rendelkező gödrök nagyrészt ha1nus, égett betöltéssel
rendelkeztek, amelyben jelentős iuennyiségCí állatcsont,
és kerán1iatöredék volt. A leletek közül kien1elkeclik
több ép, vagy csaknen1 ép edény, továbbá egy agyagból
for1nált idol töredéke. A természetes kien1elkedés D-i,
lejtős oldalához húzódó, D-i és K-i irányba vastagodó
neolit (DVK) leleteket tartaln1azó humuszos feltöltődést
vágtunk át, amelyet már jól isn1erünk
a környéken foly,
tatott korábbi ásatásainkból. Ujra n1egerősítést nyert,
hogy ez a réteg a völgy magasabb részein feltételezett
telep(ek) anyagának erózió útján történő lehordódásakor keletkezett.
KÁRPÁTI ZOLTÁN

rétegek alatt, egy a telek nagyságát meghaladó méretű
,
római kori
épület alapfalai kerültek elő. A falak EK,
DNy és ENy-DK tájolásúak. A kisebb-nagyobb méretCí,
sárgásfehér mészkövekbó1 készült, 50-60 cm széles falalapozások szinte kivétel nélkül kötőanyagot mellőzve,
agyagba rakva készültek. Ezektó1 eltérő kivitelt lehetett
n1egfigyelni egy fal esetében, ahol az alapozást kavics
és habarcs keveréke jelentette, illetve nen1 ismert a
telek K-i oldalán előkerü lt, a ma már csak falkiszedések
által jelzett egykori falak kialakítása. A kutatott terület
ezen részén, a falkiszedések és a korabeli, természetes
lejtéshez igazodó épületkialakítás miatt mélyebben és
ezáltal vastagabb rétegben kerültek elő, míg a telek Ny-i
oldalán, csak a falak alsó 1, jobb esetben 2-3 kősora volt
dokumentálható. A feltárt, egyn1ással kapcsolatban lévő
falak mindenesetre egy nagyobb kiterjedésCí, szabályos
alap-rajzi sén1át mutató, villa jellegű épület részeként
értelmezhetők. Ezen építményt az eltérő falazási technikák és falak egymást vágó kialakítása miatt feltehetó1eg
hosszabb ideig, beosztását nén1ileg n1ódosítva, átépítve
használhatták. A kutatott római falszakaszokhoz tartozó egykori járószint ugyanakkor már sehol sem volt
megfigyelhető. Megjegyzendő, hogy a falakat fedő újkori réteg alsó részébó1 tegulák és imbrexek nagyszán1ú
töredéke került elő. A rón1ai kori kísé r ő leletek szán1a a
dokumentált en1lékek szintjének megfelelően csekély,
és jobbára újkorra! kevert. A kis mennyiség egy jelentős
hányadát ugyanakkor terra sigillata töredékek alkotják,
illetve előkerült egy levél-, vagy indaformát n1utató
stukkódarab is.
A rón1ai leletek mellett számottevő n1ennyiségCí
őskori kerámiatöredék származik abból a sötétbarna
földrétegbó1, an1elybe a római falakat is vágták. Ez
utóbbi leletcsoporthoz objektum, régészeti jelenség nem
került elő, így feltételezhetően az erózió következtében
kerültek a rétegbe. A K felé vastagodó sötétbarna réteg
alatt tömör, köves-kavicsos réteg került elő, a1nely n1ár
a Felhévízi utcai ásatáson is (Felhévízi utca 7. - 2004)
több rétegben, nagy kiterjedésben n1utatkozott. A jelenség egykori vízfolyás n1edreként érteln1ezhető . A feltárt
villaszerű építmény esetlegesen kapcsolatba hozható a
közeli Daru utcában 1938-ban feltárt szarkofágokkal,
illetve az ugyanott 1981-ben eló'került életnagyságú,
n1árván yból készült úgynevezett „hel ytartó-szoborral."
Az alaprajzi sé1na, vala1nint a Daru utcai kően1lékek
közelsége tehát egy jelentős római kori emléket sejtet,
an1ely a telken megfigyelt
,
..és dokun1entált falaktól eltekintve sem az attól E-ra (Urön1i utca 39.), sen1 a D-re
(Urön1i utca 31.), sem a K-re (Felhévízi utca) folytatott
ásatásokon nen1 került 1nár elő.
ANDERKÓ KRISZTIÁN

l..i8.
Budapest, II. Üröm i u tca 37.
„

O,Ró

Kárpáti Zoltán 2006 novemberében végzett próbafeltárása alapján került sor 2007. május 24. és június
25. között a n1egelőző feltárásra. A kérdéses területen
(I-Irsz.: 14843/ l) 170-180 cm inélységben, az újkori

Li 9. Budapest, II. Ürömi utca 57.

U, Ró, Á
2007 májusában a tulajdonos n1egbízásából végeztünk
feltárást a fenti telken, mely az újlaki kápolna tőszon1-
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szédságában, a Szépvölgyi-árok alsó szakaszában található, ott, ahol az árok kiszélesedik a Duna irányába.
Az erős K-Ny-i lejtésű terepen a környező telkeken
korábban végzett n1egfigyeléseink igazolódtak. A telek
DNy-i sarkában 19. századi betöltéslí, lapos márgából
rakott falazatú pincét azonosítottunk, amely jól láthatóan az Ürön1i utca vonalához igazodott. A pincéhez
tartozó egykori telek területén lévő szemétgödrökbó1
is többet n1egtaláltunk. A 0,5- 0,8 m vastag n1odern
és újkori feltöltés alatt a római humusz jelentkezett,
amelybó1 szórványosan került elő, római kerámia. Ebbe
a rétegbe ásva találtunk
a telek ENy-i negyedében egy
,
60 cm átmérőj(í Arpád-kori külső kemencét. A római
kori humusz alatt vastagabb, lelet nélküli, inészhálós
hun1uszréteg húzódott. Alatta a már ismert neolit leleteket tartahnazó hun1uszos réteget tártuk fel, amelynek
alján
kőgörgeteges felületet dokumentáltunk. A telek
,
EK-i negyedében, a Szépvölgyi úthoz közelebb 1,5x2 m
átmérőjű beásást bontottunk ki, amelynek betöltésében
neolit leletek voltak. A telkeken végzett geopedológiai
(I-iorváth Zoltán, ELTE) vizsgálat alapján feltételezhető,
hogy nen1 mesterséges objektumot találtunk, hanen1
a területen egykor állt őserdő egyik kid61t fájának kiszakadó gyökérzete által kialakított gödör tern1észetes
betö l tődését figyelhettük meg.
KÁRPÁTI ZOLTÁN

50 . Budapest, Ill. Anikó u.-Czetz J. u.-Petú r u.Csalma u.; E m őd u. 10 .
Ró

2007 folyamán lakópark és irodaház építése
miatt került
,
sor régészeti kutatásra a polgárvárostól
E-ra található
,
,
szentélykörzet és forrásfoglalások E-i, EK-i szon1szédságában. (Az illusztrációt lásd a 176. oldalon!)
Anikó u.-Czetz J. u.- Petúr u.- Csalma u.
f\ területen a régészeti feltárást a közeli római kori

lelóbelyek indokolták: a telek Ny-i szomszédságában
2006-ban rón1ai kori épületomladékok és azt kísérő
kisszátnú leletanyag, illetve forrásfeltörések nyo1nai
kerültek elő. A telektó1 DNy-ra a Római Strandfürdő
területén 1965, ill. 2000-2001-ben
a polgárvárost és a
,
legiotábort is ellátó E-D-i irányú aquaeductus forráshelyei, kútházai, szentélyépületei kerültek elő, illetve a
vízvezetéket tápláló csatornaágak. A fentiek ismeretében
elsősorban további források és az ezekhez kapcsolódó
esetleges rón1ai kori objektun1ok előkerülésével lehetett
szá1nolni.
A korábban a területen n1(íködő gyártelep 1 n1-es
feltöltése alatt az összes kutatóárokban azonos rétegsor
mutatkozott. A feltöltés alatt vékonyabb, n1ég újkori
anyaggal kevert sötétebb barna réteg jelentkezett,
n1ajd ez alatt egy szürkésfekete, agyagos, vizes, szerves
anyagban gazdag réteg, amely ineglepően nagy szán1ban
tartalmazott rón1ai kori építési anyagot (tegula, in1brex,
tubus ill. piskóta alakú és nyolcszögletű padlótéglák)

állatcsontot, házikerámiát, illetve terra sigillata és nagyszámú üvegedény töredékeit (főként pohárformák).
Feltűnő volt a mázas mortariumok gyakori előfordulása
a leletanyagban.
A réteg alatt a legtöbb helyen megjelent a forrásfeltörések zónájára jellemző sárgásfehér vízkőporos
réteg, illetve néhány helyen n1asszív, vastag vízkőréteg
is kialakult, ezeket foltszerCíen dokumentálhattuk. Ez
a réteg leletanyagot n1ár nem tartalmazott, geológiai
rétegnek n1inősül. A vízköves kiválások alatt Ny felé
jellen1zően további szürkésfekete agyagos és vízköves
szintek váltakoztak, K felé azonban n1ár igen magasan
megjelent a sárga homokos altalaj, itt vízkó1<.iválások sem
voltak. A topográfiai megfigyelések arra utalnak, hogy a
terület K felé emelkedett, homokhátakkal, n1íg Ny felé
mélyedések tagolták a felszínt és ebben a zónában lehet
elsősorban forrásokkal számolni.
A vízkőkiválások közvetlen környezetében, illetve
ezt a réteget vágva a terület K-i és Ny-i felében kisebb
,
mélyedéseket (beásások?), összesen 5 kisebb, E-D-i
irányú, sekély teki1ős aljú árkot dokun1entáltunk, kettő
alján és n1ellette kisebb karólyukakat is kibontottunk.
A fentieken kívül 3 nagyobb, szögletes forn1ájú, átlagosan 40 cm inély, tetejükön kövekkel körberakott
oszlophelyet(?) is találtunk. Az objektumok egyelőre
nen1 n1 utatnak rendszert, ugyanakkor felt(ínő, hogy
kizárólag a vízköves rétegeket vágva kerültek elő, így
feltételezzük, hogy a közelben feltörő források hasznosításával lehettek kapcsolatban. A folyan1atban lévő
geológiai vizsgálatok reményeink szerint lokalizálni
tudják majd a forrásokat. Az előkerült objektumok és a
nagyszámú leletanyag alapján valószín(í, hogy a Római
,
Strand területén azonosított szent liget erre, azaz E-i
irányban is folytatódhatott további forrásokkal. A vízfeltörési helyeket hasznosíthatták (ld. árkok, karólyukak
- sövénykerítés?) a nagyszámú üvegedény jelenléte
pedig esetleg'"kultikus, ill. gyógyászati célokra is utalhat
(áldozat, ivókúra?). A leletanyag zöme (pl. rheinzaberni
terra sigillata) a Kr. u. 3. századra keltezhető.
A rétegsor alapján valószín(í, hogy a tényleges objektumok (épületek?) és járószintjeik a feketésszürke
réteg tetején húzódó rétegben lehettek, ezeket azonban
az újkori tereprendezések már elpusztították, csak töredékes leletanyaguk maradt meg, illetve azok a földbe
mélyített objektumok, an1elyek elérték az alul húzódó
vízköves szintet. A rétegsor alapján az is látszik, hogy
a római korban a forráshelyek hasznosítása n1iatt nem
képződtek vízköves szintek, azok csak a korábbi idősza
kokban alakultak ki.
Emőd .

u. 10.

A szondázó jellegű feltárást
a beépítendő terület 10%,
án végeztük el, két E-D-i és két K-Ny-i irányú, 5x45,
ill. 2x12 111 alapterületű kutatóárokkal. Mind a négy
árokban azonos rétegsort dokun1entálha ttunk: a felső,
kb. 1-1,2 n1 vastag újkori feltöltés alatt sötétebb barna,
átlagosan 20 cin vastag agyagos réteg, n1ajd ez alatt
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erősen csigás-vízkő poros réteg következett,

majd ez alatt
feketés barna agyag. Ez utóbbiból római kori építési
anyag, kerámia (benne mázas dörzstáldarabok is!) terra
sigillata, üveg és állatcsont került elő. A réteg alatt már K
felé egy vékonyabb vízköves réteg, 1najd a sárgásszürke
,
agyagos, geológiai altalaj mutatkozott. A terület E-i részén objektumok nem mutatkoztak, csak a fent említett
zárt rétegbó1 kerültek elő római kori leletek.
A kutatott terület D-i részén húzott árokban a leírt
rétegviszonyok mellett két objektumot is kibontottunk:
egy ismeretlen korú, K-Ny irányú, sekély, teknős aljú,
vízkőporos betöltésű keskeny árkocskát, amely közvetlenül az újkori feltöltés, alól indult, illetve a sárgásszürke
geológiai altalajon egy EK- DNy-i irányú, kissé ívelődő, V
metszettí, alján cölöplyukakkal beásott római kori árkot.
Ugyanebben a kutatóárokban a feketésbarna agyagos
réteg itt kissé szárazabb volt és nagyobb nlennyiségtí
római kori leletanyagot tartalmazott. Az objektumok és
a leletanyag nagyobb intenzitása a dél feló1 szomszédos
Rón1ai Strand területén korábban több ízben kutatott
római kori szentélykörzet és forrásfoglalások közelségével magyarázható.

T.

LÁNG ORSOLYA

5 1. Budapest, Ill. Aquincumi polgá rváros
Ró

A BTM Aquincumi Múzeuma 2007-ben is több kutatást folytatott az aquincumi polgárváros területén. (Az
illtlsztrációt lásd a, 178. oldalon!)
A település EK-i részén folytatódott az ún. XXIX.
sz. épület hitelesítő feltárása. Az NKA támogatásával
megvalósuló tervásatásra immár harmadik alkalommal
került sor. Az eló'került emlékek 2-3. századi periódusát
konzerváljuk és bemutathatóvá tesszük, ezzel folytatva
a polgárváros K-i részében az 1960-as évek közepe óta
kisebb-nagyobb megszakításokkal folyan1atosan zajló
romkonzerválási munkákat. 2004-ben és 2006-ban az
épület déli helyiségeit
tártuk fel és állítottuk helyre,
,
2007-ben pedig - E felé haladva - a lakótraktusban
(átrium, lakószobák) dolgoztunk (10., 10a, és 11. helyiségek). A korábbi évek munkája során egy olyan
hosszúkás alaprajzú épület bontakozott ki, amelynek
D-i helyiségeiben enyvfőzéssel és feltehetően bőrcser
zéssel is foglalkozó mCíhely
és boltok működtek a Kr. u.
,
2-3. századtól, míg E-i részében lakóhelyiségek voltak.
Az épületben korábban (a Kr. u. 2. sz. első felében)
valószíntíleg fémmegmunkálás folyt.
A területet korábban Kuzsinszky Bálint kutatta
1890-91-ben,
akkor azonosította az átrium kó1apokkal
,
burkolt, E-i és D-i oldalain 3-3 oszlopból és köztük
kóbasábokból álló oszlopsorát, a fóbejárat 3,6 m hosszú
déli részére bevezető
küszöbkövét, illetve a helyiség
,
külön bejáratot. A helyiség EK-i részére lokalizálta az
átriumokban szokásos impluviumot, ugyanebben a helyiségben faragott, kannelúrázott kútkáva (?) darabjait
találta, ugyanakkor a 10. helyiségben fűtőcsatorna- és

2007

hypocaustum-oszlopokat dokun1entált. Szintén Kuzsinszky feltárása során került elő egy márvány Minerva-büszt és egy - szintén márvány- ifjúképmás. Pontos
lelóbelyük az épületen belül egyelőre ismeretlen.
A 2007. évi feltárás során az előző években alkalmazott módszert használtuk: az egyes helyiségekben
szondákat nyitottunk, több helyen meghagyva az eredeti
rétegsort a késóbbi kutatások számára. Összesen öt nagyobb építési periódust sikerült elkülöníteni - összhangban a 2004. és 2006. évi kutatások eredményeivel:
A legkorábbi, a római kori inegtelepedés idejére utaló
réteget a feltörő talajvíz miatt idén csak geológiai fúrással
(Mindszenty Andrea és munkatársai, ELTE Alkalmazott
és Környezetföldtani Tanszék) sikerült megfogni. Ennek alapján itt is nlegjelent a sötétszürke agyagos talaj
(„aquincumi zsíros") és ez alatt pedig egy világosszürke
agyagos geológiai altalaj mutatkozott. Ez az első alkalom,
hogy itt az altalajt sikerült dokumentálnunk.
Az épületrészben a legkorábbi periódust a késóóbi
11. sz. helyiség alatt talált K-NY irányú, kőfalas, kó1apokkal fedett csatorna részlete képviselte, pontos funkciója ismeretlen. Ebben a mélységben a gyorsan feltörő
talajvíz miatt
nem lehetett tovább dolgozni. Kelet felé
,
még egy E-D irányú, agyagba rakott kőfal és ahhoz K
feló1 csatlakozó pilléralap köthető ehhez a periódushoz.
A jelenségek h ovatartozása egyelőre kérdéses.
A Kr. u. 2. sz. közepe táján már álltak az épületrész
Ny-i és K-i zárófalai, ugyanakkor a késóóbi 10., 10a és
11. sz. helyiségek még mindig nem léteztek. A 10a terem helyén ekkor még egy sütó'kemence állt, vastagon
átégett, vörös-agyagos omladékát, teguladarabokkal
kirakott alapozását és kődarabokkal körberakott szélét
sikerült dokumentálni. A, kemencét a már ekkor is létező
déli falhoz illesztették. Eszak felé, az ekkor még szintén
nem létező 10. helyiség alatt itt is egy - valószíntíleg
- sütó'kemence került elő. A hatalmas, több mint 2 m
átmérőjtí kerek kemence
tüzelőnyílását nem sike1ült fel,
tárni, valószínűleg E felé, a még nen1 kutatott helyiségek
alá nyúlik. Az agyagtéglákkal sugarasan körberakott és
boltozott kemencét nagyméretű folyan1i kavicsokkal alapozták alá, vörösre égett platniját
egyszer megújították.
,
A késóbbi 11 . sz. h elyiség EK-i ,sarka alatt is eló'került
egy kemenceonlladék, amely
az E-i falhoz támaszkodott.
,
A kemencék elhelyezése (E-i és D-i főfalak mellett) arra
utal, hogy ekkor a 11-10-10a sz. helyiségek helyén még
szabad tér lehetett (hátsó udvar?) kívül a D felé húzódó
műhelyrészlegen. A korábbi periódus csatornája is nyílt
teret valószínűsít.
Az épület korábbi - feltehetően a 2. sz. utolsó évtizedeire tehető - időszakában a késóbbi 11. sz. helyiség
alatt, középen K-NY-i irányú, tegulákkal bélelt, kőfalú,
kó1apokkal fedett csatorna húzódott, amely K felé, az
utca felé vezethette ki a szennyvizet. A csatorna fedlapjai
szolgáltak részben a késóbbi átrium padlólapjaiként.
A csatorna funkcióját (azaz, hogy honnan vezethette
ki a vizet) nem sikerült tisztázni, ugyanis a helyiség
késóóbi Ny-i zárófalával elbontották azt, valószíntíleg
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még haladt Ny felé, talán az épület Ny-i zárófaláig.
A késóobi terem déli sávjában K- Ny-i irányú, habarcsba
rakott kőfal húzódott végig, eredetileg
valószínCileg ez
,
is kifutott a ház Ny-i zárófaláig, E-i oldalán 2 faoszlop
kó'bázisa került elő. A csonka kúp alakú bázisok oszlopsort tarthattak, pontos számukról
és funkciójukról
,
nen1 sikerült adatokat nyerni. Eszak felé is előkerült egy
széles, K-Ny-i irányú, habarcsba rakott kőfal, amelyet
szabályos közönként 80x80 cm alapterületlí négyzetes
pillérekkel osztottak n1eg. A késó'bbi 11. sz. helyiség É-i
zárófala mentén pedig ismét két faoszlop-bázis mutatkozott, helyzetük alapján azonban nem volt szimmetrikus a
kiosztás. A két K-Ny-i irányú széles fal, illetve a pillérek
és faoszlopok K-Ny-i irányú elrendezése és a középen
húzódó szennyvízcsatorna arra utalhat, hogy ebben az
időszakban még nyitott terület lehetett itt, talán két
különálló ház közötti kis tér.
A Kr. u 3. sz. elején kerülhetett sor a legnagyobb
mértékCí átalakításra az épületrészben. Ekkor hozhatták
létre a 11. sz. helyiséget a két korábbi épület összeépítésével és a köztük levő tér befedésével. A 11. sz. helyiség
hatalmas, több mint 3 m széles bejárati küszöbköve előtt
kisebb előtér lehetett, talán tympanonos megoldással
(ezt korábban n1ár Hajnóczi Gyula is feltételezte).
A küszöbkő alá beépített tegula vízkifolyóként szolgált.
A helyiségben ebben az időszakban alakították ki a
átriumnak megfelelő beosztást: a helyiség
klasszikus
,
E-i és D-i felében 3-4 oszlop tarthatta a n1ennyezetet,
az oszloptalapzatok 1-1 K- Ny-i irányú falon nyugodtak.
A helyiséget nagyn1éretlí kó1apokkal fedték, ezekbó1
csak keveset találtunk eredeti helyükön. A várakozásokkal - és Kuzsinzsky feljegyzéseivel - ellentétben
nem találtuk impluvium nyomát ,a helyiségben, még
a korábbi feltáró által en1lített EK-i sarokban sem.
A teren1 kőlapos padlója alatti feltöltésben rengeteg
állatcsontot talá ltunk (metapodium, szarvcsapok),
an1elyek a ház déli részében mCíködött n1Cíhelybó1
kerültek ide feltöltésként. Az átriun1ból két lakószoba
nyílt ebben a korszakban, dél felé az ún. 10a helyiség,
amelynek padlószintje n1ár elpusztult, csak a szoba
alatt húzódó bonyolult flítőcsatornarendszer és néhány
hypocaustun1-oszlop lenyomata, ill. töredéke maradt
n1eg, és a padlóflítés terrazzoalapja. A maradványok
alapján a helyiségbe Ny feló1 érkezett a meleg levegő
(praefurnium nem került elő) széles (kb. 1 m) csatornán
keresztül. Jól látszott, hogy a nagy fesztávolság n1iatt kisebb falszakaszokat és néhány hypocaustu1n-oszlopot is
beépítettek a flítőtérbe, hogy n1egakadályozzák a padló
beszakadását. A dél felé, T alakban forduló fCítőcsatorna
egészen a szoba déli faláig futott, az itt is elég széles
csatornába további oszlopocskák kerültek. A helyiség
funkciója inindenképpen lakószoba lehetett, erre utal
a padlóflítésen kívül jó néhány freskó- és stukkótöredék
,
is, amelyek a csatorna padlóról kerültek elő. Eszak felé a
10a szobából egy befelé nyíló ajtón át lehetett a 10. sz.
helyiségbe jutni. A megmaradt küszöbkő jelzi az egykori
tényleges padlószintet, amely kb. 55-60 cm-rel lehetett a

flítőtér

padlója felett. Az északi helyiségben ismét egy T
alakú f(ítőcsatorna-rendszert dokumentálhattunk, rossz
minőséglí, 1 sor kó'bó1 rakott falakkal. A fCítőcsatorna
betöltésében freskótöredékek és nagyobb, jó állapotú,
tojásléc-mintát utánzó stukkódarabok kerültek elő,
amelyek feltehetően a szoba fal-, vagy mennyezetdekorációjához tartozhattak. A ház déli zárófalán talált
habarcsos lekenés arra utal, hogy csak az alapok voltak
kó'bó1 még ebben az időszakban is, a felmenő fal agyagtéglából lehetett. A korszakhoz sorolható rétegekbó1
ne1n került elő érem, ill. egyéb, „gyors" korhatározásra
alkalmas lelet, így egyelőre csak a korábbi évek ásatási
eredményeihez viszonyítva határozható meg a periódus
kora. Ezek alapján az épület utolsó, még vizsgálható
periódusa a Kr. u. 3. sz. első felére keltezhető.
Az épületrész legkésó'bbi periódusában csak kisebb
változtatásokat hajtottak végre a 11., 10a és, 10. sz. helyiségekben: így pl. a 10a helyiség széles, E-D irányú
f(ítőcsatornáját leszCíkítették, egy részét terrazzoval
lekenték.
A polgárváros déli részén, a városfal szomszédságában és a TCízoltószékház területén a 2007. évben átadott
új múzeumépület (volt ELMÜ épület) köz1nCímunkálatai
kapcsán dolgoztunk. Annak érdekében, hogy az
épülethez most kialakított közn1Cíárkok a lehető legkevesebb ponton érintsenek épített emlékeket (falak,
csatornák), azok nyomvonalát a déli városfal közvetlen
szomszédságában, a korábbi kutatások szerint (Nagy
Tibor) a római korban beépítetlen területen jelöltük ki.
A közm(íárkokban előkerült régészeti jelenségeket - az
árkok keskeny n1éretébó1 adódóan - viszonylag nehéz
volt érteln1ezni.
Első ütemben a Sujtás u„ azaz a település DK-i
zónájában K-Ny irányban haladó gázvezeték nyon1vonalát ,tártuk fel. A városfal vonalával párhuza1nosan,
attól E-ra, az újkori feltöltés alatt K-ról Ny felé haladva
egyre sCírCíbbé váló objektun1okat dokun1entálhattunk.
Az ún. Sypn1horus mithraeun1tól délre húzódó szakaszban korábbi
kutatóárkok
és szelvények visszatöltései
,
,
alatt E-D-i ill. ENy-DK-i irányú, kőfalas, kő- illetve
téglákkal burkolt aljú, átlagosan 30- 40 cm belvilágú,
kó1apokkal fedett csatornarészletek kerültek elő. A városfalat kísérő nagy főgylíjtőcsatorna felé lejtő kisebb
csatornák mintegy levélerezetszerlíen kapcsolódhattak
rá a főcsatornára. Az egyik csatornaszakasz mellett
letisztított sóderes járószintró1 Hadrianus bronzverete
került elő. A csatornaszakaszok közötti távolságokban
rendszert nem lehetett felfedezni, feltehetően nem
egykorúak. A csatornák egy része n1inden valószínCíség
szerint a n1ithraeumhoz dél feló1 csatalakozó, Nagy Tibor-féle 94-96. sz. helyiségek közn1Cíveihez tartozhattak,
illetve ugyanezen a területen épületfalak részletei is
mutatkoztak, ezek azonban az erős újkori bolygatás és
a kis feltárási felület miatt nem voltak ismert épülethez
köthetők. Nyugat felé a terepszint jelentős en1elkedése
és a korábbi lőtér kialakítása
miatt a régészeti rétegsor
,
nagyrészt hiányzott, egy E-D-i irányú, téglával bélelt
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csatorna és falrészlet mutatkozott, jelenleg ezeket sem
lehet isn1cr t épületekhez kötni.
Nyugat
felé, az ún. Deversorium-épület fürdőszár,
nyának E-i szo n1szédságában újra előkerült a ,városfalat
kísérő főgyCíjtőcsatorna részlete. A csatornát E feló1 - az
itt a lőtér tán1falában meghagyott tanúfal rétegsora
alapján - legalább háromszor megújított
aprósóderes
,
útfelület követte, az egyik útrétegen ENy-DK-i irányú
keréknyomokat dokumentálhattunk. Ugyanitt az útrétcgek alatt, a késó'bbi csatornával párhuzamos, kőfalas,
kőlapokkal fedett, de alul a sárga agyagos altalajban
rakott csatorna részlete került elő. A csatorna belvilága
30 cm, kapacitása fele lehetett a késó'bbi főgyCíjtőnek (60
cm), megszüntetését, illetve áthelyezését a n1egnövekedett városi vízhasználat és városszerkezeti változások
indokolhatták.
Déli irányban, a Deversoriun1 fürdőszárnyának
déli oldalán húzott kábelárokban jól követhető volt
a Ny feló1 K-i irányba lejtő, teraszos terep, amelynek
vonalát az épületon1ladékok is szépen kirajzolták. Az
1990-es évek elején Zsidi Paula által feltárt terrazzopadlós helyiség folytatását, illetve egy korábbi periódus
falrészletét dokumentáltuk. Kelet felé újabb, egyelőre
helyiséghez nen1 köthető falszakaszt, illetve az épülethez
K feló1 csatlakozó és azt lezáró nagyméretCí udvar K-i
zárófalának folytatását is feltártuk, a fal omladékából
freskótöredékek is eló'kerültek. A sárga agyagos altalaj
itt is elég magasan jelentkezett.
Csatornázási munkák miatt a már többször kutatott T(ízoltószékház K-i oldalán is dolgoztunk. A szCík
keresztmetszetCí és változó n1élységű árkok miatt
nagyobb összefüggések megállapítására itt sem nyílt
lehetőség, azonban jó néhány új adattal egészíthettük
ki az épület eddig ismert alaprajzát. A legfontosabb
új információ, hogy az épületet K feló1 ,nagyméretű,
60 cm belvilágú, kb. 80 cn1 mélység(í E-D-i irányú
kőfalas, kó1apokkal burkolt aljú csatorna szegélyezte.
további falrészletek
A csatornától Ny-ra, az épülethez
,
is tartoztak, ezek közül egy E- D irányú esetében (épület K-i zárófala?) n1ég n1egfigyelhető volt a kőalapra
rakott agyagtéglás feln1enő fal, K-i oldalán in situ fehér
festéssel. A fal Ny-i, „belső" oldala mellett piros, sárga,
fehér, zöld, növényi ornamentikával díszített freskó
elplanírozott töredékeit találtuk. Ugyanitt egy ponton
in situ tetőomladék bezuhant, összehabarcsozódott
részletét is doku1nentálhattuk. Az omladékból Kr. u.
3. sz. elején vert é re m (Caracalla vagy Geta) került elő.
Az itt feltárt több kisebb falrészlet, szintadatai alapján,
különböző építési periódusokhoz tartozhatott.
,
A t(ízoltólaktanya épületének EK-i részén a korábbi
kutatások során több kisebb helyiség falindításait tárták
fel. Az ettó1 K-re meghúzott kábelárokban igen n1agasan,
a jelenlegi felszíntó1 30-40 cn1-re, egy helyiség teljesen
ép terrazzopadlója került elő, egy helyen visszabontott
,
K-Ny irányú osztófal nyomával. A helyiséget E feló1
K-Ny irányú, déli, „belső", oldalán színes freskóval
díszített fal zárta le. A fal E-i oldalán egy korábbi pe-

riódushoz tartozó, íves formájú, agyaggal kitapasztott,
narancsvörösre égett, feltehetően kemence nyomait
sikerült azonosítanunk.
A közmlínyomvonalak kialakítása során · nyert
információk, bár nagyobb összefüggések és építési periódusok megállapítására nem voltak alkalmasak, sok
újdonsággal szolgáltak a polgárváros déli városfalának
közvetlen környezetének közműhálózata és beépítése
sze1npontjából.
T. LÁNG ÜRSOLYA

52. Budapest, Ill. Bécsi út 262.
Ró
2007. n1ájus 8-25. között beépítés előtt végeztünk
próbafeltárást a területen (Hrsz.: 20089/ 13), ahol 3
kutatóárkot nyitottu nk és mélyítettünk a tervezett
épület n1élygarázsának alapozási szintjéig. Az érintett
telek a Bécsi úttól Ny felé, a terület kb. harmada a Bécsi
út szintjében feküdt, majd meredeken en1elkedett kb.
10-20 m magasságig. A szintkülönbségek ne1n csak a
természetes emelkedésbó1, hanem az egykor a Bécsi út
K-i oldalán n1űködő téglagyár erre a területre kiterjedő
földmozgatásából is adódnak. Ennek köszönhetően
helyenl<ént 8-10 n1-es vastagságot is elért az újkori bolygatás. A terület Ny-i oldalán nyitott K-Ny-i irányú, 1. sz.
árok és a terület K-i oldalán nyitott, 3. sz. árok vizsgálata
negatív, eredményt hozott. A 2. sz. E-D-i irányú árokban,
annak E-i végén az építkezési szintbe nyúló, jó n1egtartású, 50 cm széles, részben opus spicatum technikával
készült római kori falsarok került elő. Mivel a falsarok a
tervezett alapozási sík szintje felett jelentkezett, illetve
irányukkal az építési terület felé mutattak, szükségessé
vált a n1egelőző feltárás.
Az augusztus 6. és október 2. között végzett kutatás
750 m 2-nyi területet érintett. A inunkát a n1ájusban
eló'került rón1ai falsarok
irányából kezdtük meg. Itt,
, ,
az ásatási terület EENy-i részén egy 5x5 m beln1éretCí,
n1agában, álló római építn1ényt tártunk fel. A hozzávetó'leg E-D, K-Ny tájolású, 50 cm széles, sárgásfehér
habarcsba rakott, tört inészkövekbó1 épült falak egy
szabályos négyszöget zártak körül. A falszövet részben
opus spicatun1 technikával készült. A falak által határolt helyiség egy föld alatt futó vízér vonalában feküdt,
és bár feltárása nehézségekbe ütközött, kiderült, hogy
az é pítménynek, ha valaha volt is járószintje, az mára
teljesen eltlínt (feltehetó'leg az erős vízmozgás n1iatt).
Az egykori épület köves
on1ladékát
a falaktól J)K-re és
,
,
K-re tártuk fel, az E-i és ENy-i oldalán inkább tegulásimbrexes tetőomladék került elő. Az épülettó1 Ny-ra egy
a római épülethez tartozó kövek felhasználásával készült
újkori vízvezetékszakasz került elő. A kövekkel határolt
csatornában zöld n1ázzal bevont kerán1iacsövekbó1 készített vezeték futott. A négyszögletes épülettó1 DK-re,
attól 7 m-re, egy azzal megegyező tájolású római kori
épület részletét tártuk fel. A szabályos alaprajzi sémát
n1utató 50 cm széles, sárgásfehér habarcsba rakott, tört
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n1észkövekbó1 készült falak egy több helyiségből álló
épülethez tartoztak. Mivel ezen a részen az épület már
az alapozási sík alatt húzódott, ezért nen1 volt lehetősé
günk a teljes felületen rábontani, szinte csak a tervezett
cölöpalapok helyét tudtuk vizsgálni, ezért az alaprajz
ne1n összefüggő. Annyi azonban bizonyos, hogy a feltárt
falszakaszok egy nagyobb - feltehetó1eg villa jelleglí épülethez tartoztak. Az egységes kivitelezésCí falakon
fehér szín(í vakolat maradványait lehetett megfigyelni,
az általuk közrezárt helyiségek közül egyben rossz megtartású terrazzopadlót sikerült feltártunk. A többi, falak
által határolt területen belül kb. 20-40 cm vastag omladékréteg került elő, amelyet kőtörmelék, tetőcserép-,
tubus-, habarcs- és terrazzodarabok alkottak. Az egyik
kijelölt cölöphelyen ebbó1 a római ornladékrétegbó1
egy
,
feliratos, keretelt tábla töredéke került elő. Atépítés
nyomát n1indössze egy esetben figyeltük n1eg, ezenkívül
a feltárt épületrészlet egységes képet mutatott.
ANDERKÓ KRISZTIÁN

53. Budapest, Ill. Bécsi út 27 1.
U,Ró
2007. augusztus 6. és december 7. között a BTM Aquincun1i Múzeuma teljes felületlí n1egelőző feltárást
folytatott a 18774/ 9 hrsz. alatti telken. A feltárás előz
n1ényének a déli irányban szon1szédos telken, vagyis a
Bécsi út 269. szám alatt elvégzett, 1978. évi leletmentés
tekinthető, amelynek során 21 sír került napvilágra.
A legkorábbi objektumok a neoli tikun1ból származnak, a dunántúli vonaldíszes kerámia népének
(Zselíz-csoport) erősen paticsos földdel betöltődött,
egyenes falú és harang alakú gödreit találtuk meg nagy
szá1nban. Két cölöpszerkezetlí építmény n1aradványai is
előkerültek ebbó1 az időszakból. A terület nyugati részén
egy épület szabályos elrendezésCí, 3x3 oszloplyukkal
meghatározott ca. ,5x6 in alapterületCí részletét tártuk
fel, iníg a házalap E-i falánál egy nagyobb méret(í építmény szabálytalanul elhelyezkedő oszloplyukai kerültek
elő. A két épület kiterjedését az ásatási terület határán
túl nem vizsgáltuk. A Zselíz-csoport jelenléte a Bécsi út
e szakaszán új információnak szán1ít.
A terület legmarkánsabb jelenségsorát a késő római temető szolgáltatja.
Az ásatási területet körülbelül
,
középen egy E-D irányú, földbe rakott falalap osztotta
két részre, amelyben egyelőre nincs okunk mást látni,
mint a temetőrészletet K feló1 lezáró fal alapozását.
A szabályosan vízszintbe rakott falalap néhol nyolc
kősornyi vastagságban megmaradt, feltlínő igényes
kivitelezése. Habarccsal összefogott kősort nem találtunk. Korábban a „VII. sírcsoport" körül is kerültek elő
(minden bizonnyal a 2. sz. vége és 4. sz. közepe között
épült többperiódusú) kőkerítés-szakaszok, az újonnan
feltárt, n1integy 35 m hosszú, leágazás nélküli szakasz
,
azonban nem tCínik a déli faln1aradványok szerves, E-i
irányú folytatásának. (1978-ban a kerítőfalon túl, K-i
irányban nem folyt kutatás, az ottani területhasználatra

ezért nincs adatunk.) A 2007-ben kutatott felületen sírok
kizárólag a faltól Ny-ra helyezkedtek el, K-i irányban
- a temetőn kívül - mindössze egy császárkori, földbe
mélyített ház került
elő.
,
Az ásatás ENy-i negyedében egyetlen betemetkezés
sem történt, annak dacára, hogy az
egyenes futású kerí,
tőfal egyérteln1Cíen utal a temető E-i irányú folytatására.
A betemetkezések sora e körülkerített temetőrészletben
,
megszakadt, mindez azonban ne1n zárja ki E felé egy
újabb, fallal határolt sírcsoport létezését. A kutatott
terület D-i részén ugyancsak találtunk beten1etkezésektó1 mentes felületet, amely alapján feltételezhető az
újonnan feltárt temetőrészlet és a „VII. sírcsoport" sírjai
közötti használatba nem vont sáv létezése.
Összesen 40 csontvázas sírt tártunk fel, n1elyek
érintetlenül átvészelték a római uralon1 még hátralévő
évtizedeit, n1ajd az azt követő évszázadokat. Bolygatásra
csak késóob, véletlenszerlíen, a temető területét átszelő
vízvezeték árkának kiásása során került sor. Ekkor
három sírt vágtak át, ebbó1 kettőt nen1 érzékeltek, a
harmadikra viszont rászélesítettek, és szinte mindent
elmozdítottak, érintetlenül csak a váz térdtó1 lefelé
elhelyezkedő csontjait hagyták.
,
A Ny-i, sírcsoportra az ENy-DK-i tájolás jellemző, a
K-i és az E-i határterületen a Ny-K-i irány
a mérvadó,
,
míg a középső és déli részen a DNy-EK és a K- Ny
elrendezésű sírokat találjuk.
Miután nagyon hasonló konstrukciójú és építőanya
gú sírok mutattak egyn1ástól eltérő tájolást, irányuk
kialakításában feltehetően nem kronológiai okok játszottak szerepet. Például tabula ansata keretelés(í legiobélyeggel ellátott, azonos n1éretű peremes tegulát négy sír
(6„ 23., 32. és 35. sír) építőanyagában találtunk. A négy
sírt azonban háron1féle tájolás szerint alakították ki.
A „VII. sírcsoport" azonos korú sírjainak irányításában
is inegfigyelhető ez az eltérés.
a
Összesen 18 azon síroknak a szán1a, amelyekben
,
gödröt nem bélelték időtálló építőanyaggal. Altalában
egyszerCí, fakoporsós temetkezések tartoznak ebbe a
kategóriába, illetve tekintettel a sírok zömének bolygatatlan állapotára, kijelenthetjük, hogy ott, ahol csak
egy réteg koporsószöget találtunk a csontváz mellett, a
halottat egyszer(í falapra (fercula) fektették. Több sírban
tört követ vagy tegulát helyeztek a halottra, a koponyára,
mellkasra, a n1edencére és a térdekre. Négy, melléklet
nélküli felnőtt sírban koporsószög sem került elő. A négy
csontváz közül kettőt bal oldalára zsugorítva fektettek
le.
Jellen1ző, hogy a négy legszegényebb sír a terület
,
E-i határán helyezkedett el. A fakoporsós ten1etkezés
alternatív módszereként egy kislányt zárszerkezettel
ellátott, vasalt sarkú faládában helyeztek örök nyugalomra (26. sír) .
Elsősorban a csecsemő- és gyern1ektemetkezésekre
jellemző a tört kővel bélelt és lefedett sírgödör. Ebbó1 a
típusból összesen hetet tártunk fel. Ugyanebbe a kategóriába sorolható nyolcadikként az a csecsemősír, an1elyet
törött tégladarabokkal béleltek ki, és egy félbetört tető-
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cseréppel rcdtck cl. ' l'cté)csc répből épített ládából összesen négy v{1lt isn1crt 16. /\zonos méret(íre (0,58x0,58 m )
vágott vu lk{Jni tul'nlHpokhól ugyancsak négy sírt állítottak
össz " /\ 1n{1sod lngos felhasználásból származó tufalapok
n1indc n pl·ldúny{1nnk egyik oldala egységesen átégett. E
t ufalnpok l'cjt(·s(· nc:k he lyszínét a Szentendre és Visegrád
közölli szakaszon ke ll ke resnünk.
A tc n1ct()r('szlct leglátványosabb sírtípusát a m ásocJ lagos l'c lhasz n{tl ású, faragott kövekbó1 összeállított

szarkofágutánzatok képviselik. Ezek oldalait túlnyomórészt íves fal-fedőkövekbó1 (lorica) állították össze,
de találtunk beépítve keretelt kőtáblákat, szó1őindás
domborn1űvet is. A domború felükkel kifelé forduló
fedőkövek által bezárt kamrát téglával vagy lapos kövekkel burkolták, a fej alatti résznél olykor vakolatból
párnát is öntöttek. A lefedéshez lapos köveket, egy
esetben sarok-akrotérionokkal és imbrexekkel ellátott
nyeregtetőt utánzó szarkofágfedőt alkalmaztak. A több
elembó1 összeállított szarkofágutánzatokat megpróbálták szigetelni, ennek eredményekén t föld nem került
beléjük, a vízzel szemben viszont védtelennek bizonyultak. A víz elmozgatta a vázak és mellékletek egy részét,
de az igazi veszteséget a csontok felgyo rsult bomlása,
szétporladása jelenti.
Végezetül két travertin szarkofágot, egy fel nőtt
és egy gyermekm éretűt kell mege1nlítenü nk. Utóbbi
egyszerű, mi n den díszítéstől mentes, míg a felnőtt
méretű n1indkét hosszoldalába szépen keretelt mezőt
faragtak. Vésett felirat nem került rá, és biztosra vehetjük, hogy festett sem, mivel ez a szarkofág teljesen sosen1
készült el. Belsejének egyik fele kagylós törésű, teknős
kialakítású maradt. Egyik szarkofághoz sem tartozott
megfelelő szarkofágfedő, an1i erősíti gyanúnkat, hogy e
kőládák, csakúgy, nlint a szarkofágután
zatok építőanya,
gai, másodlagos felhasználásúak. Erdemes megen1líteni,
hogy minden szarkofág és szarkofágutánzat helyét sírfolt
jelezte, vagyis eleve leásásra szánták őket.
A temetőrészlet D-i és Ny-i részének sajátsága a
sírhantok tört kövekkel történő lefedése. A kövezés alatt
1,5 n1éterre húzódtak a változatos típusú és tájolású
sírok. A sírhan tok inegjelöléséhez szükséges kőanyagot
a temetőfal visszabontásából fedezh ették, ugyanonnan
szárn1azhatnak az íves fal-fedó'kövek is. Ugyanakkor
szán1os jel n1utat arra, hogy kőfaragón1űhelyekbó1 félkész faragványokat, sőt, esetenként kész tern1ékeket is
szállítottak a temetkezés h elyszínére.
Két szarkofágutánzat tartaln1azott kettős ten1etkezést (7. és 23 . sír), az összes többi sírban egy csontvázat
találtunk. Huszonöt felnőtt nlellett feltlínően nlagas
a gyermekek (8) és a csecsen1ó1< (9) aránya. A fel nőtt
csontvázakat, két zsugorításos esetet leszámítva, hanyatt
fektetve, nyújtott testhelyzetben helyezték el. Ugyanez
jellemző a gyern1ekekre is, a csecsen1ó'k sajátságos inagzatpóza életkori sajátságnak tudható be. A csontvázak
általában jó megtartásúak, leszán1ítva a szarkofágu tánzatokban talált felnőtteket, és a fakoporsóba temetett
gyern1ekeket, akiknek csontváza a föld nyon1ása alatt
összelapult. A koponyákon, vázcson tokon külsé reln1i,
erősza kos halálra utaló nyo1nokat nem észleltünk.
Valan1ennyi csecse1nősírban, továbbá a felnőtt sírok
közül hétben nen1 találtunk viseleti tárgyat
vagy nlellék,
letct. A hétbó1 hat sír a tcn1ető K-i és E-i szélén h elyezkedett el, a hetedik a ten1ető közepén. Kilenc sírban csak
viseleti tárgyak voltak, tizenháron1ban egyéb n1ellékletek
is. A sírok összességében szegényesek, ritka az egy darabnál több melléklet. A férfisírokra jellen1ző viseleti tárgy
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a hagymafejes fibula, összesen hatot találtunk (Pröttel
1, 2 és 3/4 típusok). A női sírokra jellemző a karkötő, a
fülbevaló, az üveggyöngybó1 fűzött nyaklánc.
A vaskés
,
és üvegedény mindkét nen1re jellemző. Erdekes, hogy
tizenegy üvegedénnyel szemben mindössze hat darab
kerán1iaedényt - korsó- és pohártípusokat - találtunk.
Kerámia és üvegedény együtt sosem fordult elő, de a
kerán1ia-mellékletekkel ellátott síroknak idóoen nagyon
közel kellett állniuk az üvegedényesekhez, erre vallanak
egyebek
n1ellett a hasonló típusú hagymafibulák.
,
Erem mindössze hat sírban volt. A gyermeksírok
,
nagy száma dacára összesen egy bulla került elő. Okereszténységgel kapcsolatba hozható emlékeket, mécseseket, késő római férfi.sírokra jellemző övtartozékokat
egyáltalán nem találtunk. Ugyanígy barbár kerámia,
vagy n1ás, a provinciális ízléstó1 idegen tárgy sem került
elő. A leggazdagabb sírban (21. sír) egy kék és sárga színű
üveggyöngyökbó1 f(ízött nyakláncot, illetve borostyánés gagátgyöngyökbó1 álló karkötőt viselő kislány feküdt,
jobb vállán éren1, bal keze mellett kör alakú ólomkeretbe
foglalt tükör, lábánál citromsárga mázas benyomott falú
pohár (Faltenbeche1) került elő.
Elsősorban az érmek és a hagyn1afejesfibulák alapján a temetkezések korát a 3. sz. utolsó negyede és a 4.
sz. középső harmada közé tesszük. Mind a leletanyag,
mind az épített sírok konstrukciója, az azonos forrásból
származó építőanyag a Bécsi úti temető e részletének
viszonylag rövid idejű használatára utal, ellentétben a
„VII. sírcsoport" 2. sz. vége-4. sz. közepére keltezhető
sírjai val. A sírhelyek kiosztása társadalmi hierarchia
szerint történt. A gazdagabb n1ellékletekkel ellátott,
és igényesebb kivitelezés(í sírok
az úthoz közel helyez,
kedtek el, a szegényebbek az E-i és K-i oldalon. A két
csoport között kaptak helyet a csecsen1ősírok, de a
szegényes felnőtt sírokon
túl, a temetőfal mellett is
„
találtunk csecsemőket. Ok az egyszerűbb kivitelű sírok
tulajdonosainak hozzátartozói lehettek. Szuperpozíciós
helyzettel nem találkoztunk.
Az ásatás legnagyobb érdeklődésre számot tartó
lelete a temető területére szállított, n1ásodlagos építőanyagnak szánt kőszállítmányok egyikével helyszínre
került szobor. (Az illusztrációt lásd a 182. oldalon!)
A ki váló minőségű n1észkóoó1 faragott, életnagyságú
páncélos szobor felsőteste a beásáson feküdt. Feje
hiányzott, és a késóobiekben sem került elő. Nyaktól
lefelé azonban egészen a talapzat felső részéig minden
darabját megtaláltuk. Jobb lába teljes egészben távolabb
feküdt a testtó1, míg bal lábát lábszárközépen eltörték
és egy közeli sírhant köves lefedéséhez használták fel.
A szobor behajlított bal lába a contrapposto szerkesztési
elv szándékáról tanúskodik, ennek ellenére a testsúly
egyenetlen elosztására irányuló törekvést, vagyis az
aszimmetrikus kompozíciót nem sikerült megvalósítani. A komolyabb szobrászati felkészültséget igénylő
ponderatio nen1 jutott érvényre, az alkotás szigorú
frontalitását a szimmetria feloldására irányuló kardattribútum és a bal vállról leomló paludamentum sem

kendőzheti

el. A kettétört nyak helyzete arra vall, hogy
a fej is előre nézett. Mindennek ellenére szembó1 nézve
a sután behajlított bal láb, s a kelleténél hátrébb dó1ő
felsőtest sem csökkenti a vizuális élményt. A karok finoman behajlítva a test mellett helyezkednek el: a bal
kézfej félig ökölbe zárva támaszkodik a csípónöz, míg a
jobb kéz hüvelyben pihenő kardot tart, amely azonban
nem az alkaron nyugszik, hanem bőrcsíkokkal betekert
markolatánál fogva a hüvelyk-, mutató- és középső ujj
dönti a bal vállhoz. A kard, amely hozzávetó1egesen a
test tengelyével párhuzamosan áll, tovább erősíti az
alkotás frontális jellegét.
A felsőtestet „klasszikus" típusú - bár anatómiai
szempontból nem tökéletes - izompáncél fedi, amelynek
szerény díszítettségét a mellkasi rész közepén elhelyezett, idealizált gorgófő (gorgoneion), valamint az alhasi
részen látható, stilizált, álló akantuszlevél biztosítja.
A nyakban viselt díszzsínórról lecsüngő, és a mellkason
szétterülő bőrszalagok talán a „kecskebőrt'>, az aigist
hivatottak jelezni. Ebben az esetben a gorgoneion az
aigis két szárnyát összefogó fibulaként is értelmezhető.
A mellkas alatt hímzett díszöv (cingulum) fut keresztbe,
amelyet az ismert analógiák alapján, n1inden esetben
Hercules-cson1óra kötve viseltek a díszpáncélon. A protektív szerepű Hercides-csomó hímzéssel történő helyettesítése a szobor készítőjének felkészületlenségér61
árulkodik.
A páncél alját egy sor geometrikus díszítés(í, kerek
pteryx díszíti, ez alól ereszkednek le a rojtos szegély(í
bőrszíjak, an1elyek majdnem teljesen elfedik a tunicát.
A jobb felkart ugyancsak vértró1 lelógó bőrszíjak védik.
A bal vállon barokkosan viselt paludamentum púpozódik,
an1ely hátrafelé és oldalra ereszkedik le n1egcsavarodva a
bal felkar körül. A szobor készítője a paludamentum összefogására használt korongfibulát is ábrázolta. A cakkozott
szárú csizn1ába bújtatott jobb láb n1ellett irattekercs-kötegként megfogalmazott támaszték látható. A bal kézben
egyensúlyozott kard, valamint az irattekercs a katonai
és ad1ninisztratív hatalom képi n1egfogalmazásai, ezért
mindenképpen n1agas rangú szen1él y szobráról lehet szó,
an1ely eredetileg a katonaváros vagy még inkább a castra
legionis területén állhatott. A római portrészobrászaton
belül a dísz páncélos szobrok m(ífajának kevés érintkezési
felülete van a szepulkrális művészettel, ezért a lelónely
jellege a másodlagosan hasznosítani kívánt szobor eredeti
funkciójára nézve - indifferens.
A szobor stílusjegyei, a hellénisztikus hatás jelzés
érték(i, szinte hangsúlytalan szerepe, n1indenekfölött
azonban a kisméretű, kerek formájú pteryges alapján semmiképpen sem beszélhetünk a tetrarchia korát n1egelőző
alkotásról. Egy ilyen kései szobor esetében külön kiemelendő, hogy átfaragásnak semmi nyomát nem találtuk.
A kifaragás során alkaln1azott, viszonylag elavult készítéstechnika nem annyira a korszakról, inkább a kőfaragó/
szobrász felkészültségéró1 tanúskodik. A szobor alkotója
nem művész volt, iskolázatlan stílusa, a részletekben való
kedvtelve elveszés igazi kismesterre vall.
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A kutatott területet ENy-DK irányban átszelő
vízvezeték árkúnak kevert betöltése a hegyi eredetű
üledék eltávolítását követően azonnal kirajzolódott.
Mintegy 2 1n n1élyen jelentkezett a kőfalak között futó,
szi 111 pia terrakotta csővezeték kó1apokkal fedett teteje.
A fcdőkövck között k6t faragott római követ is találtunk,
mindkctté5 ülé5 nőalakot fibrázol. A betöltésbó1 kizárólag
rórnai leletanyagot sikerült gyűjtenünk. A vezeték és az
azt védő ké5fa lazat közötti teret habarccsal öntötték ki,
majd lefedték a már említett kó1apokkal. Ez a zárt rendszer ncn1 ta rtaln1azott semmiféle leletanyagot, és a terrakottaclcmeken sem találtunk bélyeget, mesterjegyet,
graffitót, újkori mázat vagy bármi egyéb kronológiai
fogódzót. A rózsaszín felületű terrakottaelemek törése
fekete színű. A hirtelen kiégetett kerámia felületére ittott egyenes- vagy hullámvonaldíszt vájt a fazekas, ezek
azonban nem perdöntőek a kormeghatározásban. A vízvezetéknek sem a kiindulási pontja, sem a, rendeltetési
helye nem ismert, annyi bizonyos, hogy E feló1, vagyis
a hegyekbó1 szállított vizet DDK-i irányba.
Munkatársak: Benyó Gergely, Fabó Attila László,
I-Iorváth Zoltán, Módy Péter, Szegleti Katalin.
B UDAI BALOGH TIBOR

5Li. Budapest, Il l. Csúcs-hegy, Harsánylejtő

U, R, B,V,LT,Ró,A,Á
2007. május 8. és augusztus 8. között folytattuk a 2006ban megkezdett szondázó régészeti feltárást. Munkánk
a tavalyi kutatásból kimaradt útszakaszok (V-VI., VIIIIX. ill. I. árkok) feltárására szorítkozott. Az idén feltárt
15 803 m2-nyi területen 8 korszak (késő neolitikum,
középső rézkor vége, késő bronzkor, kora vaskor, késő
,
vaskor, római kor, avar kor, Arpád-kor, újkor) 587 objektuma került elő. Az I-V-VI. árkok találkozási zónájában
kora vaskori település műhelyobjektumainak és késő
neolitikus település részletének tavaly ,már n1egkezdett
feltárását folytattuk. A kutatott terület EK-i határán futó
V. árok Harsánylejtő utca feló1i szakasza DK-i irányban
folyamatosan ritkuló régészeti intenzitást mutatott. Itt
késő neolitikus, kora vaskori, avar településrészlet került
elő, a I-Iarsánylejtő utcához közel szórványos avar és
kelta telepnyomokat is regisztráltunk.
A VI. árok 2006-ban megkezdett felületét folytatva
oszlopszerkezetes épületalapok, egy erősen roncsolt késő
neolitikus temetkezés, több kisebb méretű és egy nagy
kiterjedésű protoboleráz időszakra keltezhető gödöregyüttes mellett egy késő rézkori gyermektemetkezés,
továbbá bronzkori, kora vaskori gödörkomplexumok
láttak napvilágot. A tavaly feltárt kettős-hármas árokrendszertó1 D-re egy jól lehatárolható területrészen
hatalmas méretű római agyagnyerőgödörkomplexumot
bontottunk ki.
A VIII. árok gyenge régészeti intenzitása a patak
menti sávra j ellemző, ahol középkori kemencemaradványokat és árokrendszert, valamint bizonytalanul
értelmezhető kőkonstrukciókat dokumentáltunk. A IX.

árok területén a korábban megismert középkori település mintegy 40 régészeti objektuma mellett két rézkori,
vélhetően áldozati célú gödröt találtunk.
Az I. árok Virágosnyereg u. feló1i részén, a zártkertek vonalában kutatott szakaszon áthaln1ozott rón1ai
és középkori leletanyagot tartaln1azó K-Ny-i árok és
azt elrekesztő, valószínlíleg kora újkori, kóoől falazott
gátépítmény nyomaira bukkantunk.
Munkatársak: M. Virág Zsuzsanna, Korom Anita,
Kárpáti Zoltán régészek.
SZILAS GÁBOR

55. Budapest, Ill. Csúcs-hegy, Harsánylejtő

R,Ró, Kö
2007. május 8-án kezdtük meg a területre tervezett új
városnegyed belső úthálózatának megelőző régészeti
feltárását. Az utak - bevágásokkal és útpályával együtt átlagosan 25-30 m szélesek voltak, összes alapterületük
36 500 n1 2, ebbó1 27 750 m2-t tudtunk kutatni.
A terület középső részén a felső, eróziós rétegbó1
szórvány őskori kerámiatöredékek kerültek elő (IIc)
illetve K felé egy ovális formájú rézkori beásás mutatkozott (Illa), kétrétegű betöltésébó1 kerámiatöredékek
és egy szövőszéknehezék származik (Vir'ag Zs. meghatározása).
A terület K-i, a patakhoz legközelebb eső részén
húzott két árokban (IV., V. felület) kerültek elő a római
korra keltezhető objektumok. A feltárás itt egyelőre csak
a humusz alatt jelentkező legkésó'bbi omladékrétegek
tetejéig jutott, de n1ár megállapítható, hogy legalább
két, különböző irányítású (és korú?) K-Ny tájolású
épület falmaradványai illetve egy egyelőre ismeretlen
funkciójú kerek építmény alapozása és beásások mutatkoztak. A falakat földbe rakták, igen szélesek (60-70 cm)
voltak, így ez valószínűleg már az alapfalak szintje. Az
omladékok tisztításából nagy n1ennyiségű tegula, imbrex, tubus, állatcsont és házikerámia került elő (kevés
a terra sigillata!), illetve három Hadrianus-nagybronz.
A IV. fel ületen több helyen mutatkozó omladékok
valószínűleg további falrészleteket takartak. Ugyanitt
egy lejtő irányú árok foltját is regisztráltuk. Az épületmaradványok és hozzájuk tartozó objektumok (árkok,
beásások) funkcióját, periodizációját egyelőre nem
lehet megállapítani, a feltárást ezen a területen jövőre
folytatjuk. A IIIc felület D-i végében előkerült, földbe
rakott, törtköves, kb. 40 cm széles, lejtő irányú falacska
kora és szerepe még bizonytalan, nem zárható ki, hogy
összefügg a szomszédos IV. árok római kori objektumaival, a feltárás jövőre itt szintén folytatódik.
A Ilc felületen eló'került V metszetű, kb. 80 cm mély,
lejtő irányú árok, bár leletanyagot nem tartalmazott,
alakja alapján talán szintén római kori lehet.
A terület Ny-i, hegytető feló1i oldalán elszórtan középkori objektumok mutatkoztak, így két, kissé szögletes
formáj ú ház (la, Ila) illetve kerek formájú sütó'kemencék
kerültek elő, hamuzógödörrel, megújított tapasztással,
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egy esetben kerán1iatöredékekkel aláalapozva (Ila,
IIc) . Egy esetben a teljes boltozat épségben n1aradt: a
kemencét a hegyoldalba vájták, a hegytető irányából ráhúzódott eróziós rétegek pedig szinte teljesen elfedték az
objektumot (IIc) . A kemencékbó1 igen kevés leletanyag
került elő (kerámia), ezek a 14-15. századra(?) keltezik
koaz igen elszórtan jelentkező középkori objektumok
,
rát. Valószínűnek látszik, ,hogy a hegyoldal E-i részén
2006-2007-ben feltárt ún. Obudaörs középkori falu késői
továbbéléséró1, perifériájáról lehet szó (Kárpáti Zoltán
szíves szóbeli közlése).
Jó néhány olyan objektumot is feltártunk, amelyeknek funkcióját és korát keltező értékű leletanyag
hiányában nen1 lehetett meghatározni. Ilyenek voltak
pl. azok az átlagosan 0,5-1 m mély gödrök, an1elyeknek
laza, törtköves betöltése volt, két esetben szórvány állatcsontok kerültek elő beló1ük. Talán a szántás során
kiforgatott kövektó1 próbáltak meg ilyen n1ódon megszabadulni az újkorban.
A fentiek mellett néhány esetben faszenes, paticsos foltokat is regisztráltunk, ezek azonban néhány
centiméter mélységíí, leletanyag nélküli jelenségeknek
bizonyultak. Elképzelhető, hogy mivel ezek a hegyoldal
felső részén mutatkoztak, eredetileg régészeti korú
objektumok lehettek, de az erózió és a talajmlívelés
következtében megsemmisültek, eredeti funkciójukat
és korukat ma már lehetetlen megállapítani.
Több felületen (Ia, Ila, IIc) i's mutatkoztak árkok,
ezek zön1e lejtő irányú (azaz kb. K-Ny) néhány esetben
azonban a lejtőre n1eró1eges, teknős aljú, sekély objektumok voltak. Betöltésükben, ill. aljukon elszórtan kövek
mutatkoztak, leletanyag nen1 került elő beló1ük. Egy
részük egyenes vonalú, azaz valószín(ileg mesterséges
képződmény volt, míg néhány esetben tern1észetes eredetre következtethetünk a szabálytalan forma alapján.
Korukat nem tudtuk n1egállapítani.
Az előkerült objektumok tehát viszonylag kis intenzitású, több régészeti korszakot érintő lelónelyre
utalnak, amelyek közül a patak zónájában mutatkozó
római kori épületegyüttes maradványainak feltárása a
jövő év tavaszától folytatódik.
T . LÁNG

ÜRSOLYA

56. Budapest, Ill. Csúcs-hegy, H a rsá nylejtő
N

O, Ró

2007. október 8-19. között próbafeltárást végeztünk a
telken (Hrsz.: 20039/9) . A beépítendő mintegy 2700 m2es területen belül a terepviszonyokhoz, és az alapozási
2
m
alapterületű
mélységekhez igazodva két, összesen 375
,
felületet nyitottunk: egy 50x50 m-es EK-DNy-i irányú,
és egy 25x5 m-es, azonos irányú szondaárkot.
Az 1. szonda legteljesebben vizsgálható rétegsorában a jelentős újkori feltöltés alatt különböző típusú
természetes rétegek sorát dokumentálhattuk, jellemző
volt a lejtő irányú intenzív feltöltődés. Az altalaj felett
90 cm-rel elhelyezkedő, helyenként kőzettörmelékes

feltö ltődési

rétegbó1 1 darab újkori n1ázas kerámiatöredéket gyűjthettünk. Ez alatt a réteg alatt további
három réteg különült el, melyekbó1 igen szórványosan
(összesen 5-6) kisebb őskori, és római kerámiatöredékek
kerültek elő. Régészeti objektum a feltárás során nem
mutatkozott.
HAVAS ZOLTÁN

57. Budapest, Ill. Hajógyári -sziget
U, R, B, Ró,Kö

2007. június 12. és november 14. között próbafeltárást
végeztünk a 23798/1, 23798/3, 23796/7, 23796/8 hrsz.
telkeken. A beépítendő mintegy 99 400 m 2-es területen
belül összesen nettó 4628 m2-t érintettek szondaárkaink.
(Az illusztrációt lásd a 186. oldalon!)
A régészeti kutatások első fázisát jelentő, 2006. november 29. és 2007. február 22. között végzett geofizikai
feln1érések után a mérési eredmények régészeti kiértékelését végeztük el. A gépi földmunkák 2007. június 6-án
indultak meg négy munkaterületen, a régészeti munka
2007. június és november között folyt.
Valamennyi szondaárokról közösen elmondható,
hogy egységes raszterhálóhoz igazítva nyitottuk
meg
,
őket, melynek az elemei 5x5 méteresek, és E-D, K-Ny
tájolásúak.
'A' szonda: A nettó 513 m 2 alapterületű szondaárok
a 2007. évi munkafelületek közül a legdélebbi. Az egykori kovácsműhely, kazánház és darupálya területén,
a jelenleg filmstúdióként funkcionáló 319-es épülettó1
K-re, a m(íködő transzformátorháztól Ny-ra, a 322-es
épülettó1 D-re helyezkedik el. A szondaárok területén
egy közepes objektums(írlíséget mutató középkori (11 .
sz.) településrészlet, és őskori (bronzkor?) területhasználat nyomai, objektu mai kerültek elő.
2
,
'B'
szonda:
A
szondaárok
nettó
területe
775
m
,
E-D-i szára 122,8 m, K-Ny-i szára
50
m volt. A munka,
,
területet a 322. sz. épülettó1 E-ra, EK-re alakítottuk ki.
A környék erősen feltöltött, mivel korábban (a történeti
korokban is) jelentős részét mély fekvése miatt gyakran
öntötte el a Duna. A gyakori elöntésnek köszönhetően
kis objektumsűrűséget találtunk.
'D' szonda: A K- Ny irányú szonda nettó területe
118 m 2, hossza 24,3 m. A munkaterületet a Ladik csárda
épületétó1 D-re, az egykori sportpálya déli részén alakítottuk ki. Kis objektumsűrűséget tapasztaltunk, őskori
(bronzkor?) kísérő leletekkel.
,
2
'E' szonda: A 92 m nettó alapterületíí E-D-i szonda relatív mélysége átlagosan 2,5- 3 m volt. Munkaterületünk a
Ladik csárda területén, a volt sportpályától K-re, a volt úszómedencétó1 D-re feküdt. E területen kis objektumsűrűségű
római kori lelónelyrészletet ismertünk meg.
'F' szonda: A nettó 622 m 2 alapterületű szondaárok
átlagos relatív mélysége 35- 120 cm között mozgott.
,
A szonda K-Ny-i szára 70,4 m, D-i ága 19,5 m, E-i ága
14,2 m hosszú volt. Munkaterületünk az, egykori sportpálya közepén, a Ladik csárda épületétó1 E-ra helyezkedett
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el. A feltárás kis intenzitású lelónelyrészletet hozott
felszínre. A terület n1élyebb fekvését részben az eredeti domborzat jellegének köszönheti, részben azonban
mesterséges terepalakítás eredménye.
'G' szonda: Az árok nettó területe 753 in2 volt, átlagos
,
relatív n1élysége 1,5-2,3 m között n1ozgott. A szonda ED-i szára 87,5 m, K-i nyúlványa 22,5 m, Ny-i nyúlványa
12 n1 hosszú volt. Munkaterületünket nagyobbrészt a
Ladik csárda területén, az egykori sportpályától Ny-ra
alakítottuk ki, egy fákkal, bozóttal erősen benőtt térségben. A feltárás során egy közepes intenzitású, római kori
leleteket adó lelónelyrészletet ismerhettünk meg.
'H' szonda: Nagysága nettó 310 n12, átlagos relatív
mélysége 0,40-1,6 n1 között változott.
Az L alakú szon,
daárok az egykori sportpályától E-ra, az úgynevezett
akadálypályától D-re helyezkedett el, K-Ny-i szára
43,6 m, E-D-i szára 15 n1 hosszú volt. A feltárás intenzív
középkori (13-15. sz.) lelónelyet érintett, melyet azonban újkori beásások is tarkítottak.
J' szonda: I-Iáron1 szakaszban, három munkafázisban
tártuk fel. Első, Ny-i szakasza csak nettó 80 m 2-t érintett a Ladik csárda területén fekvő szénatárlótól Ny-ra.
A szonda második, középső szakasza gyakorlatilag a
szénatárlótól K-re fekvő lovaspálya területét érintette,
n1integy nettó 467 m 2 területen, K-Ny-i irányban 35 n1
hosszan, egy É-i mellékággal, melynek hossza 22,5 n1
volt. Az utolsó, K-i szakasz önn1agában is két részbó1
állt, összesen n1integy 350 n1 2 nettó alapterülettel, az
ún. akadálypálya területén, és tó1e K-re, a teniszpálya
területén. (Az akadálypályát érintő szakasz hossza 57 m,
a teniszpályán 16 m hosszúságú szakaszt nyitottunk
meg.) Míg a szonda Ny-i szakasza és középső szakaszának nagy része negatívnak bizonyult, addig a lovaspálya
K-i szélétó1 a teniszpályáig terjedő szakaszon intenzív
középkori (13-15. sz.) lelónely részletét tárhattuk fel.
A háron1 szakasz relatív mélysége igen változatosan
alakult 2,8 métertó1 40 centiméterig.
'K' szonda: Szondánkat 2007. augusztus 1. és 23. közt
tártuk fel, bruttó 116 m 2 alapterületen. Ez a munkaterü,
let a 'J' szonda Ny-i szakaszához, közel, tó1e E-ra feküdt,
szintén a szénatárlótól Ny-ra. Arkunk relatív n1élysége
itt is elérte a 2,5 métert, alapterülete a nettó 86 m 2-t. Ez
a felület is negatívnak bizonyult.
'L' szonda: A nettó
330 n1 2 alapterületlí munkahely
,
a Hajógyári-öböl E-i végéhez közel, két használatban
lévő mlíhelyépület között, az öblöt n1egkerülő betonút K-i oldalán fek üdt. Munkagödrünk hossza É-D-i
irányban 44,3 m, Ny-i nyúlványa 13,5 n1 hosszú, átlagos relatív mélysége 2,2-2,3 n1 volt. A feltöltés alatt
csupán egy a 19. sz. első felére datálható mlíhelyépület
pilléralapjait, oszlophelyeit találtuk, régészeti korú
objektumot nem.
'M' szonda: Az, árok alapterülete
nettó 132 n1 2 volt,
,
a I-Iajógyári-öböl
E-i végétó1 E-ra terült el, a betonúttól
,
K-re. Eszak-déli árkunk hossza 34,8 m, átlagos relatív
n1élysége 3,2 és 1,8 m között változott, a feltöltés mértékétó1 fü ggően. Egy több korszakot felvonultató (neolit,

késő

rézkor, kora bronzkor) közepes intenzitású
lelónely részletét ismerhettük meg.

őskori

Középkori falu ('A' szonda) (5. lelónely)
Az 't\' szonda területén érintettü k azt a 11-12. századi
települést, n1ely egykor a Nagy-sziget déli végén, csaknem a csúcsán enyhén kie1nelkedő területet foglalta el.
Korábbi régészeti adat nem utalt a falu jelenlétére, írásos
forrásokból sem következtethettünk rá. Az elszigetelten
álló enyhe kiemelkedés mellett valószínCíleg a folyami
átkelésre alkaln1as pont birtokba vétele is szerepet
játszhatott a falu n1egtelepülésében.
,
Szondaárkunkkal sem E-D, sem K-Ny irányban
nen1 határolhattuk le a lelónelyet, azonban úgy t(ínik,
a falu 1nár nem terjedt ki a 'B' szonda déli részére.
A falu nlegismert objektumai csaknem egységesen a
101,00-101, 15 n1Bf szinten voltak foltban észlelhetőek,
de az objektu1nokat fedő 30-40 cin vastagságú réteg
szintén a lelőhely részét képezi, számos szórványos
lelet, többek közt római érem is került elő beló1e. Szinte
teljesen bolygatatlannak n1ondható a lelónely, mivel a
területet intenzív ipari használatának megkezdése előtt
erőtelj ese;i feltöltötték, így az épületalapok és más bolygatások nem érintették a középkori emlékeket.
A falunak háro1n biztosan, egy valószín(íleg házként
azonosítható objektumát tártuk fel. A házak négyzetes
alakú, félig földbe n1élyített épületek, melyek tetőzetét
a ház sarkainál, más esetben pedig oldalainak
közepénél
, ,
felállított faoszlopok tartották. Tájolásuk EEK-DDNy.
Az épületek belsejében kövekbó1 kialakított kemencét
csak egy esetben tárhattunk fel, mivel a többi ház vonatkozó része kívül esett szondaárkunk vonalán.
,
A falu telkeit hozzávetó1eg K-Ny és E-D-i árkok
határolták. Az árkok által határolt területeken egy, vagy
több épület is állt viszonylag ritkásan. Az objektun1ok
ritkás elhelyezkedésébó1, és abból a ténybó1, hogy a
házak javítására, megújítására viszonylag kevés nyom
utalt, arra következtettünk, hogy a falu viszonylag
rövid, legfeljebb pár generációt felölelő élettartamú
lehetett.
Bronzkori(?) területhasználat ('A' szonda)
(5. lelónely)
A kutatóárok középső szakaszán a középkori házak
által vágott, korábbi rétegbó1 szórványosan őskori,
valószín(íleg bronzkorra keltezhető kerámiatöredékek
kerültek elő. A házak jelentkezési szintjénél mélyebbre
bontva is csak egyetlen, a korszakhoz köthető objektumot találtunk, amit az egyik középkori ház részben
elbolygatott. Ez egy leletet szinte alig tartalmazó, méhkas alakú tárlóveren1 volt. T elepülésként egyelőre nem
értelmezhetjük a területhasználatot.
Területkij elölő, vízelvezető

árkok, római kor(?)

('B', 'E', 'F', 'G', 'M' szonda)
Jellegzetes objektumtípusként figyelhettük n1eg a részint vízelvezető, részint azonban inkább területkijelölő
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funkcióval rend e lk e ző árkokat. Rendeltetésük nem
n1indenütt egyé rte lmCíc n definiálható, de több helyen
fed e zh etők fel re ndsze resség nyo1nai.
Egyé rtc l 111 Cí össze fü ggés t fedezhetünk fel a 1B 1
és 1 E1 szondá ba n fe ltárt árokszakaszok közt. Mindkét
helye n az egykori pa rtvonallal párhuzamosan kerülte k ki alakí tásra a keske ny árkok, melyek irányukból,
és betöltés ük szerkezetébó1 ítélve nem
szolgálhattak
,
1
víz el vezctők é nt. f\z E' szondában ENy-ról határolja
a ké t pf1rhuza mos árok az egykor mélyebben fekvő,
rendszeresen, vagy tartósan elöntött területet, míg a 1B1
szonda egyetlen árka ugyanezt teszi DK-ró1. Mindkét
hel yen 1-1, az árkok vonalától a vizenyős terület felé
eső cölöphely egészíti ki a rendszert. Ezek az egykori
faoszlopra utaló nyomok az alkalmi kikötőként való
használat lehetőségét is felvetik a már említett elöntött területre vonatkozóan. Ennek a rendszernek az
esetében a keltezést az 1E' szonda árkaiban talált rón1ai
leletanyag határozza meg.
,
Kevésbé jól keltezhető az 'F' szonda E-D-i árka, és
az 1M' szonda K-Ny-i árka. Elóbbi esetében korhatározó
lelet egyáltalán nen1 került elő, utóbbiból egyetlen olyan
apró kerámiatöredék szárn1azott, amely rón1ai vagy
középkorra utal. Az mindenesetre egyértelm(í, hogy ez
az árok nen1 az itt feltárt őskori objektumokkal egykorú, azoknál késóbbi. Mindkét esetben valószín(ísíthető
vízelvezető funkció a betöltés szerkezete alapj ~n.
Végül röviden n1eg kell emlékezni arról is, hogy a 'G'
szondában feltárt, római korra keltezhető jelenségek egy
része is haso11ló jelleggel bír, és jóllehet egyérteln1Cí rendszerezett voltuk nem kérdéses, pontos rendeltetésük
tisztázása csak további feltárásokkal lesz lehetséges.
Br onzkori(?) területhasználat ('D' szonda)
(4. lel ó'hely)
Igen kis intenzitású és leletszegény leló'helyre bukkantunk a 'D' szonda területén. Határai
egyelőre csak
,
hozzávetó1egesen húzhatók meg, E-i irányban nem
érte el az 'F' és 'G' szondák vonalát, déli irányban a 'B'
szonda vonalát. Keletró1, DK-ró1 egy inélyebben fekvő,
megtelepülésre alkalmatlan terület helyezkedett el, Nyon legtávolabb a Hajógyári-öböl elődjét jelentő Duna-ág
biztos határt jelentett. A leló'hely lényegében szabálytalan beásások, gödrök halmazából állt, melyeknek csak
egy része tartalmazott leletet. Ezek alapján a bronzkor
egyelőre közelebbró1 nem meghatározható időszakára
gondolhatunk. Egyértelműnek tűnik, hogy nem tartós n1egtelepülésró1, legfeljebb rövid idejű jelenlétró1
árulkodnak a nyomok. A leló'hely, n1ostani ismereteink
szerint, bolygatatlan.
Római á rkok, cölöp konstrukció ('G' szonda)
(3. leló'hely)
,

Erintó1egesen már esett szó a 'G 1 szonda segítségével
n1egis1nert római kori lelónelyró1, mely lényegében két
periódusra, és két különböző te1ületre osztható. A korábbi
periódus térbeli határait a Hajógyári-öböl partja adja Ny-

ról,, a feltárt két, parttal párhuzamos
cölöpárok K-ró1, D-i
,
és E-i határa csak sejthető. Eszakon valószín(íleg nem érte
el a 'J' szonda vonalát, délen pedig a 'D' szonda vonalát.
A jelenlegi lehatárolás szerint legalább 4908 m 2-ró1 van
szó, amibó13617 m 2 esik a tön1bszer(íen beépíteni kívánt
területre. A másik, késóbbi periódus leló'helye részben
a, korábbi lelónely D-i részére esik, részben attól K-re.
Eszakon nem éri el a 1G' szonda K-i szárát, , K-en az egykori sportpálya szélét, délen a 'D' szondát. Igya korábbi
lelónelyhez 1nég legalább további 1336 in2 adódik hozzá.
(Ennek már teljes egésze a beruházási területre esik.)
Régészeti topográfia szempontjából a leló'hely a
Kis-szigeten fekvő római helytartói palotakomplexum
déli, kevésbé kutatott részével, illetve a Hajógyári-öböl
kis-szigeti partján felmért, római kori cölöpökkel esik
szembe.
A korábbi leló'hely jelenségei közül legtöbbet lényegében a határoló elen1ekró1 tudtunk ineg. A két
egyn1ással, és a partvonallal is hozzávetó1eg párhuzamos
cölöpárok, n1elyeket hosszú szakaszon követhettünk,
egyn1ást kiegészítő rendszert alkot. Együtt voltak hivatottak élesen elhatárolni a palotával szen1beni part
menti sávot a mögötte elterülő térségtó1. A rendszer
további elen1ei az árkoktól a part felé esnek, ezek közül
néhány gödörobjektun1ot a szonda Ny-i nyúlványában
tárhattunk fel. A cölöpárkok lényegében inasszívan
kivitelezett kerítések nyomai, inelyek s(ír(ín beásott
oszlopokból álltak. Munkahipotézisként fehnerül az a
lehetőség is, h ogy a palotával sze1n ben így elválasztott
terület, akár rep rezenta tív célt is szolgálhatott, de
ugyanígy, fu nkcionálisan összefügghetett a sze1nközti,
kiépített parttal is. Mindkét esetben számolni kell azzal
a lehetőséggel, hogy a további feltárások olyan konstrukció nyomait mu tatják majd ki, amely szerves részét
képezte a palotakomplexum, és környező létesítményei
összképének.
A késóbbi periódus objektumai, bár vágták az in1ént
ismertetett rendszer elen1eit, azok szerkezetétó1, tájolásától mégsem függetlenek. A feltárt, jobbára K-Ny-i
árkok n1élysége, kialakítása változatos. Ezt a rendszert
számos cölöplyuk egészítette ki, melyek egyelőre nem teszik lehetővé, hogy felisme1iük, milyen jellegCí építmény,
vagy építmények lenyomataként maradtak ránk.
A leló'hely, főként annak déli része újkori beásások
által bolygatott, több közmű is keresztezi területét. Szerencsés módon nen1 n1inden bolygatás érte el a római
objektumok szintjét. Az ismertetett régészeti jelenségek
jelentkezési szintje 101,2- 01,9 mBf közt alakult,
igazod,
va az egykori terep enyhe, de jól követhető E-i irányú
lejtéséhez. Ez a tarton1ány egyébként összecseng a szemközti palota isn1ert padlószintjeivel is. A szintadatok más
szempontból is figyelen1re méltóak, nen1 véletlen talán,
hogy a késóbbi objektu1nok mind D-en, a valamivel
magasabb területrészen csoportosulnak. Ismeretes, hogy
a helytartói palota felhagyása, szisztematikus kiürítése
hátterében is vízszinte1nelkedést, mind gyakoribbá váló
árvizet feltételeznek.
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Középkori (13-15. sz.) telep(?) ('H', 'J' szonda)
(2. lelőhely)
A 'H' és 'J' szonda egyetlen lelónely két részletét tárta
fel. A lelónely több irányból viszonylag jól lehatárolható. Nyugaton biztosan elértük a lelónely szélét, az
objektumok a lovaspálya K-i szélétó1 Ny-ra n1ár nen1
jelentkeztek. Keleten szintén ritkul a lelónely intenzitása
a n1egnyitott árokszakaszon belül, de a partvonal sincs
nen1
érte el a lelónely az
messze. Délen valószínűleg
,
,
egykori sportpálya E-i szélét. Eszak felé szinte biztosan
túllóg a a beruházási terület határvonalán, de pontosan
nem tudni, 1neddig.
A lelónely telepítő tényezőjét egyértelmCíen az
a földnyelv, vagy dombszerű kiemelkedés jelentette,
amit a hajógyártás előtti térképek is jeleznek itt. Ezt a
don1borzati jelenséget jól követhettük a feltárás során is.
Abszolút szintadatok tekintetében 101,3 mBf és 102,4
mBf között mutatkoztak a régészeti objektumok. Ez a
legmagasabb területen azt jelentette, hogy gyakorlatilag
20-30 cn1 mélyítés után n1ár el is értük az objektumok tetejét. Főként ezen a magasabb területen, különösen a 'I-I'
szonda területén volt tapasztalható újkori, vagy jelenkoti
bolygatás, a lelónely mélyebb részeit feltöltés fedte.
Igen gazdag, és változatos leletanyag került elő, első
sorban a 'J' szonda objektumaiból. (Az idén talált leletek
jelentős része származott innen.) Az egyértelműen jelen
lévő 13-15. századon kívül ne1n kizárt, hogy a részletesebb elemzés a 16. századig nyúló folytonosságra fog
utalni. Az import és helyi kerámialeletek mellett üvegtöredékek, igen sok vastárgy (szerszá1nok, lószerszám),
állatcsont, kál yhacsen1pe-töredék is előkerült.
A leletanyag jellege egyértelmCíen településre, lakóhelyre utal 1nind összetételében, mind pedig mennyiségében. Másrészt azonban a településeket jellen1ző objektumtípusok (ház, épületnyom, kemence, kút) egyelőre
hiányoznak. Voltak köves, és égett agyagos (paticsos)
omladékok, és számos cölöphely, n1elyek utalhatnak
egykor felszínen álló, elpusztult épületekre, de n1agukat
az épületeket nen1 is1nerhettük fel egyelőre. Találtunk
ugyanakkor számos különböző irányítású, kisebb-nagyobb árkot, különböző gödröket, ver1neket, melyek
utaltak a terület hosszabb időn, több perióduson átívelő
használatára. f\ 'J' szondában feltárt nagy K-Ny-i árok
tartósan meghatározhatta a település(?) szerkezetét.
Kisebb település létrejöttét ebben az időszakban
is (hasonlóan a 11-12. századi faluhoz) a pesti és budai oldal közti intenzív kapcsolat, folyami átkelő, rév
n1Cíködése indokolhatta.
„

Oskori területhasználat (neolit, késő rézkor,
kora bronzkor) ('M' szonda) (1. lelón ely)
Az 'i\11' szonda által érintett őskori lelónely határát Ny
felé biztosan a Hajógyári-öböl, illetve az egykori Duna-ág
partja adta,
D felé a lelónely nem érte el az 'L' szonda
,
vonalát, E-on és K-en nem ismerjük a határait, de biztosan túlnyúlik a beruházási terület szélén. A lelónely
megismert részén a régészeti objektumok 101,85-101,5

n1Bf szinten jelentkeztek, de az őket fedő 30-40 cm
vastag réteg is szolgáltatott szórványos leleteket.
A lelónely kerek gödrökbó1, cölöplyukból, és egy
nagyobb gödörkon1plexumból tevődik össze a feltárt
szakaszon. Utóbbi kon1plexun1 egy kisebb tűzhely n1aradványait is magába foglalta. Az objektumok kerámiaanyaga
hosszabb időszak több periódusára való keltezést tesz
lehetővé, és a lelónely több korszakú voltát az objektu1nok több szinten való jelentkezése is igazolja. A néhány
legkorábbi, egyelőre pontosabban nem meghatározható
újkó1<ori lelet mellett elsősorban a késő rézkori badeni
kultúra (Kr. e. 3500-2700) és a kora bronzkori Makókultúra (Kr. e. 2700-2500) jellegzetes kerámiája került
elő. A kerámia mellett néhány pattintott kőeszköz, állatcsontok, és igen nagy n1ennyiségű kagylóhéj került elő a
gödrökbó1. A lelóbelybó1 eddig megismert részlet összképe időszakos, időró1-időre visszatérő megtelepülésre utal,
n1clynck egyik fő n1ozgatórugója talán a folyó, nunt fontos
táplálék és nyersanyagforrás közelsége lehetett.
Római kori szórvány leletek ('A', 'B', 'M' szonda)
f\z 'A', 'B' és 'M' szondák területén az újkori feltöltés je-

lentékeny n1ennyiségű és n1inőségű római kori régészeti
leletet tartalmazott. Kőfaragványok (küszöbkő, kváder,
oszlop töredéke), bélyeges téglák, kerá1niatöredékek,
festett vakolattöredékek, sőt még mozaikpadló töredékei is előkerültek. Ezek az olykor önmagukban, eredeti
lelónelyüktó1 elszakítva is jelentős tárgyak ráadásul nagy
valószínűséggel a Kis-szigeten elhelyezkedő palotakon1plexum feltárásából, illetve rongálásából származnak.
i

I-IAVAS ZOLTÁN

58.
Budapest, Ill. Ipartelep utca 64.
„
0, N?, A?
~

2007 . szeptember 11. és október 8. között próbafeltárást végeztünk a telken (Hrsz: 64054/ 29). A területen a
tervezett irodaház alapozásának a nyomvonalában
két
,
egymásra meró1eges kutatóárkot húztunk: egy E-D-i
(6x47111) és egy K-Ny-i (6x47 n1) irányításút. A területet
60-100 cm vastag modern kori feltöltés borította. Ez
alatt egy 10-40 cm vastagság közt váltakozó homogén,
tömött barna (egykori termőtalaj) réteget észleltünk,
majd a sárga altalaj jelentkezett. A metszetekben jól
láthattuk, hogy az e két utóbbi réteg közti elválás el1nosódva jelentkezett: a barna réteg sokszor fodrozódva
a sárga altalajba kenődött, ami feltehetően a terület
mezőgazdasági használatára (szántásnyon1ok) utalt.
A gyéren felbukkanó újkori, modern kori mázas kerámiatöredékek inkább egy kései használatot sugallnak.
A két kutatóárokban elenyésző
szán1ban bukkantunk
,
régészeti objektumra: egy EK-DNy-i irányú árok (datáló
lelet nélkül) és 4 gödör került napvilágra, melyekbó1
csupán egyben
találtunk kézzel formált (népvándorlás
,
kori vagy Arpád-kori?) kerán1iatöredékeket. A szondákat
kiszélesítettük a tervezett épületalap határáig. Az újabb
felületekben néhány további sekély gödör jelentkezett,

189

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007

ezekbó1 azonban egy kivételével (néhány őskori kerán1iatöredék) leletanyag ncn1 ke rült elő.
'l'. LÁN G ÜRSOLYA - VÁMOS PÉTER

59. Budapest, Ill. Kirá lyok útja 291.
B, LT, A

2007. októhe r '15. és december 21. között megelőző
kutatást végeztünk a telken (Hrsz.: 63629/ 5). Egykor
a Fővárosi 'T'anács Üdülője állt itt, ahol az 1955-ben és
1960-ban lezajló leletinentések 7 korszak (neolitikum,
rézkor, korai, középső, késő bronzkor, kelta, népvándorlás kor) régészeti leletanyagát hozták napvilágra. 2007
szepten1berében a jelen feltárást közvetlenül megelőző,
az egykori üdülőépületek bontási n1unkáit figyelemn1el
kísérő szakfelügyelet keretében vastag kultúrréteggel
rendelkező régészeti lelőhelyet sikerült doktunentálni.
A területre tervezett lakópark építését megelőzően
végzett szondázó próbafeltárás már a leendő hét épület
területének régészeti fedettségét volt hivatott tisztázni.
Hamar nyilvánvalóvá vált a teljes telek régészeti érintettségének ténye, ezért a decen1ber 21-ig történő hoszszabbítás keretében a telek D-i felén épülő 4 lakótön1b
teljes megelőző feltárását is elvégeztük.
Ennek során a n1a már nagyjából sík területbó1
két,
, ,
a folyószabályozás előtti ártérbó1 kien1elkedő EEK-i
irányban futó szigethát és közte húzódó, időszakosan
vízzel borított mélyebb terület alkotta változatos térszín
képe rajzolódott ki. A n1integy 2300 m 2-nyi területen
a geomorfológiai adottságoknak köszönhetően eltérő
stírCíséggel 6 régészeti korszak 474 objektuma került
napvilágra.
A Duna főágához közelebbi széles, lapos kiemelkedésen korai (Harangedény-Csepel-csoport) középső (Vatya-kultúra) és későbronzkori (urnamezős kultúra), késő
vaskori (császárkori kelta), valamint egy avar település
tároló-, mCíhely-, és áldozati gödrei, földbe n1élyített
épületei láttak napvilágot. A hát vonalára meró1egesen
hataln1as középső bronzkori árokrendszer húzódott,
n1elyet a település késői, koszideri periódusában annak
terjeszkedése miatt feltöltöttek. Nyugati irányban a
szárazföld belseje felé haladva a teraszsziget Ny-i felét
és a szemközti partoldalt bronzkori és az 1. századi
kelta település egymásba olvadó agyagnyerő gödreinek
kon1plexumai borították. Minimális n1ennyiséglí leletanyaga núatt jelenleg bizonytalan az időrendi besorolása
egy alig 3,5 m hosszú alapárkos, cölöpvázas épületnek,
továbbá egy fej nélküli emberi temetkezésnek és egy
nyújtott, háton fekvő csontvázas sírnak.

rábbi kutatásokból ismert lelónelyláncolatnak megléte
indokolta, mely Budakalász-Békásn1egyer határától
egészen Pünkösdfürdőig húzódik. A szóban forgó telek
része az egykori Pénzjegynyomda Vállalat üdülőjének,
ahonnan az 1950-es évekbó1 késő bronzkori urnasír
is1nert. A földmunkával érintett 1660 m 2-es területen
7 régészeti korszak 499, egymást többszörösen vágó
régészeti objektun1a került napvilágra.
A legkorábbi leletek a Kr. e. 6. évezred végéró1, az újkó1wri zselízi kultúra időszakából származnak, n1elyek egy
időszakos település tárolóvern1eibó1, áldozati gödreibó1 kerültek elő (festett arcos edény töredéke, őstulokszarv).
A középső rézkorban (Ludanice-kultúra) kisebb
te1nető létesült a területen, melynek két zsugorított
csontvázas temetkezését dokun1entáltuk.
A késő rézkorban (badeni kultúra) nagy kiterjedésű
település létesült a Duna-parton, inelynek feltCínően
gazdag szakrális életéró1 három rituális szarvasn1arhatemetkezés árulkodik.
A kora bronzkori Makó-kultúra települését követően
a Kr. e. 2. évezred közepén a Vatya-kultúra időszakában
volt a terület a legintenzívebben lakott, amikor a falu
életterének növelése érdekében a mélyebb térszíneket
települési hulladékkal töltötték fel. A telepen folyt
gazdag rituális életró1 tanúskodnak a kutyaáldozatokat
tartalmazó gödrök.
A késő bronzkori urnan1ezős kultúra időszakában a
Duna főágához közelebbi teraszszigeten han1vasztásos
rítusú urnat en1ető létesült (9 sír), iníg a késő vasleori
kelták döngölt-tapasztott padlójú épületei, több méter
mély gabonatároló vern1ei jelentették a terület legkésóbbi megtelepedését.
SZlLAS GÁBOR

61. Budapest, Ill. Királyok útja 313.
Ró

2007. július 16-18. között régészeti szakfelügyeletet
végeztünk a telken (Hrsz.: 63646). A ide tervezett épület sávalapjainak kutatására volt lehetőségünk. A, 3 db
39 n1 hosszú, K-Ny-i irányú és 4 db 5 m hosszú E-D-i
irányú sávalap szélessége 40- 50 cm, alapozási mélysége
1,8 n1. A keskeny árokszakaszok mindegyikében jelentős
n1értéklí újkori bolygatást tapasztaltunk. Munkánk során
6 objektum részlete került elő, többségük leletanyagot
nem tartalmazott. A sávalapokon túlnyúló objektumrészek feltárására nem volt lehetőségünk. A telep részlet a
Kr. u. 2-3. századra datálható.
KOROM ANITA

SZILAS GÁBOR

62. Budapest, Ill. Kisce lli utca
Ró

60. Budapest, Ill. Királyok útja 293.
Ró

2007. január 15. és március 9. között megelőző feltárást
végeztünk a telken (Hrsz.: 63630). A lakópark építését
megelőzően végzett munka szükségességét annak a ko-

2007. március 19. és május 21. között régészeti megfigyelést biztosítottunk a Bécsi út mentén folytatott
vízvezeték-felújítási munkákhoz. A Kiscelli utca 103.
telek előtt a Kiscelli úttestben nyitott árok D-i metsze-
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tében az újkori rétegek alatt 10 cm vastag római réteget
dokun1entáltunk. A többi szakaszon csak újkori feltöltési
és planírozási rétegeket találtunk.
KIRCHHOF ANITA

63. Budapest, Ill . Kunigunda útja Li5.
Ró
2007. március hónapban próbaszondázást végeztünk
a telken (Hrsz.: 19755/
2), egy tervezett csarnoképület
,
helyén. Egy közel E-D-i irányú 20x5 n1-es próbaszondát
alakítottunk ki. Gépi erővel szedtük le a felső, átlagosan
1,9-2 m vastag kevert, törmelékes feltöltést. A próbaszondázás során a hun1uszos réteg felső részébó1 két
apró, római téglatöredék és néhány, valószínCílegszintén
ró1nai kerán1iaszilánk került elő, régészeti objektun1ot
nem sikerült azonosítanunk.
LASSÁNYI GÁBOR

6.Li. Budapest, Ill. Kunigunda útja 62.
Ró
2007. május 24-31. között próbafeltárást végeztünk a
telken (Hrsz. : 18848/ 14). Az öt szondaárkot a leendő
épület kábelalagútjainak helyén húztuk ineg. Megállapítottuk, hogy a területet K felé vékonyodó, 1,5-1 111
vastagságú újkori feltöltés fedi. Két árokban, ahol elércsekély intenzitású lelóbely részletére
tük az altalajt,
,
akadtunk. Arkok, cölöplyukak, gödrök kerültek elő,
amelyekbó1 igen n1inimális anyag került felszínre (öszszese n 6 db kerá1nia). A paleotalaj rétegébó1 sen1n1iféle
leletanyagot nen1 sikerült eltenni. Az iszaprétegnek is
csak a legfelső részébó1 szárn1azott nén1i újkori kerán1i aanyag, an1elyben elvétve rón1ai tegula-, imbrexdarabok
is voltak.
B UDAI BALOGH TIBOR

65. Budapest, Ill. Nánási út 39.
B,Ró,N
A BTM Aquincun1i Múzeun1a 2007. április 11-23. között
régészeti szakfelügyeletet látott el a Bíbic csónakház
alapozási 1nunkáinál. f\ szakfelügyelet szerves folytatása
volt a terület D-i részén 2005-ben építkezést megelőzően
végzett inegelőző feltárásnak. Akkor a terület K-i részén
őskori objektun1ok, Ny-i felén pedig, K-Ny-i irányú
V-keresztmetszetű római kori vízelvezető árkok kerültek
elő. A leendő é pület pontalapokra (1x1 m, 1,3x1,3 m,
1,6x1,6 m) és sávalapokra épül.
A pontalapokban a felső 30-50 cm-es újkori feltöltés eltávolítása után egy - n1ár korábban is megfigyelt
- sötétbarna, homogén, humuszos réteg következett,
szórványos bronzkori, rón1ai és népvándorlás kori kerámia leletanyaggal, de újkori anyag is volt benne. A telek
D-i részén kialakított pontalapokban a humuszréteg
alatt vastagabb (20 cm) sóderréteg (árokbetöltés?),
majd helyenként római teguladarabokkal kevert kö-

ves omladék (árokbetöltés?) következett, amely alatt
több felületben K-Ny-i árkok részletei mutatkoztak.
Az árkok sekélyek, teknős aljúak, 20-30 cm szélesek
voltak, leletanyag csak az egyikbó1 került elő (rheinzaberni? terra sigillata töredéke). Az árkok alatt n1ár
a sárga, homokos altalaj jelentkezett. Több helyen
figyeltük meg további beásások, árkok(?) széleit, illetve köves omladékokat közvetlenül a sárga altalaj
felett, de a kis alapterül et n1iatt ezek funkciója és
iránya ne1n volt n1egállapítható. A terület Ny-i végén
kialakított pontalapban egy K-Ny-i irán yú árok betöltéséből állatcsontok, faszén származott. felette pedig
ismeretle n rendeletetésű, paticsos, égett szél(í beásást
regisztráltunk.
/\területrészen tehát a 2005. évi megfigyelésekhez
haso nlóan azt tapasztaltuk, hogy egyrészt jelen van egy
őskor i lelethorizont, másrészt pedig ismét doku1nentálhattunk olyan K-Ny-i, a Dunára n1eró1eges irányú,
rón1ai kori leletanyaggal betöltött árkokat, amelyek a
terül et víztelenítését szolgálhatták.
T. LÁNG ÜRSOLYA

66. Budapest, Ill. Nánási út 69.
R
2007. október 2-8. között régészeti szakfelügyeletet
láttunk el az épületbontáshoz, kapcsolódóan. A terület
az aquincumi polgárvárostól E-ra fekszik, a Duna partján. A telken korábban üdül őép ületek és medencék
álltak, ezek bontását kísértük figyelemn1el. A terület,
rész a Nánási úttól K-re az Aranyhegyi-pataktól E-ra
egészen Békás1negyerig régészeti érdek(í terület, itt
egyrészt a rón1ai kori limes erőd lánco latának tagjai,
út és temetkezések, illetve útállomások eló'kerülésével
lehet számolni. Az őskori kultúrák közül is számos
inegtelepedett itt (rézkor, bronzkor) így elsősorban
ezen régészeti korszakok en1lékanyagára számíthattunk. A bontás során a Nánási úthoz közelebb eső,
a telek Ny-i részén lévő ép ületek alapjainak bontása
so rán se1n régészeti lelet, se1n objektum ne1n n1utatkozott, viszont K felé az egyik inedence alapja alatt
a sárga hon1okos talajban sötétbarna elszíneződések
(beásások?) rajzolódtak ki, itt a felső hun1uszos talajból
őskori, zö1nében rézkori kerámiatöredékek kerültek
elő nagy számban.
T. LÁNG ÜRSOLYA

67. Budapest, Ill. Nánási út- Rozgonyi Piroska útRómai part
U,R
2007. október 27. és december 3. között lakópark építését
megelőzően, fakitermeléshez kapcsolódó szakfelügyeletet, próbafeltárást és megelőző régészeti feltárást végeztü nk a területen (Hrsz.: 23744/ 2). A Duna-part közelében
húzódó 11A" és „B" jelCí épületek területének próbafeltárása az „A" épület esetében régészeti jelenségeket nem
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,

eredményezett, így itt az épületalap teljes kitermelése
(700 1n 2) régészeti szakfelügyelet 1nellett történt. Az
újkori bcúsásokkal és tereprendezéssel bolygatott épület
területe egyetl e n szórvá nyos kerámiatöredék kivételével
régészeti szcn1pontból negatívnak bizonyult.
!\ ,,B" ép ül et területének próbafeltárása során a
tern1észctes c rc d etCí homokbucka alatt jelentkező,
helyenként 80- 100 cm vastagságú barna, szerves
anyaggal dúsított, elszórtan őskori kerámiatöredéket,
il letve csoportosan kagylóhéjakat tartalmazó homokos, iszapos réteg alatt újkőkori és rézkori település
nyo111ait regisztráltuk, amely szükségessé tette a teljes
épületalap (700 m 2) megelőző feltárását. Ennek során
a késő Zselíz-időszak nagyméretCl, gazdag leletanyagot
szolgáltató gödörkomplexun1a mellett több más, többek
között tárológödröt és oszlopkonstrukcióhoz
tartozó
,
oszlophelyeket bontottunk ki. Az E-i szelvényhatárnál
egy kavicsos alapozású, gyengén átégett tapasztású
tűzhely maradványait is feltártuk. Két kerek, méhkas
alakú gödörben a rézkori Ludanice-kultúra egy-egy
töredékes edénye került elő. A szakfelügyelet és a
próbafeltárás során a Nánási úti oldalon elhelyezkedő
három épület („C", „D" és „E") területén összesen kb.
500 m 2-nyi megnyitott fel ületen a dunántúli vonaldíszes
kerámia kottafejes időszakának települési objektumait
és vélhetően ugyancsak ehhez az időszakhoz köthető
oszlopszerkezetes épületek szerkezeti elemeit tártuk
fel. Az épületalapok teljes megelőző feltárására 2008
tavaszán kerül sor.

T.

LÁNG ORSOLYA -

M.

VIRÁG ZSUZSANNA

68. Budapest, Ill. Pa csi rtamező utca 30.
Ró
2007. november 14. és december 5. között próbafeltárást
végeztünk az épületen belül. A statikai lehetőségek és
a régészeti szempontok figyelembe vételével 3 árok kialakítására nyílt lehetőség a ház jelenleg legmélyebben
fekvő, K-i felében, az egykori pince területén. Az 1 . és
2. munkaterületen K-Ny-i irányú, 6 ill. 8 m hosszú és
1 m széles árkokban kutattunk, amíg a pince K-i felében
lemélyített árok 2,3x2,4 m méretCl volt. A területen a
legkorábbi régészeti jelenségeket a Kr. u. 1-2. századra
tehető, agyagtégla-épületek elszórtan nagyobb kövekkel kevert planírozási rétegei képviselték, amelyek
4,26-5,3 m közötti 1nélységben helyezkedtek el. Az 1.
és 2. munkaterületeken a planírozás felett elszórt köves,
helyenként sóderes járószintet figyeltünk meg.
Az agyagtéglás épületek megszüntetését követően
ipartelep létesült a területen, amelynek maradványait
a 2. munkaterületen dokumentáltuk. Az ipartelep
kisméretű, 80-90 cn1 átmérőjű kemencékbó1 állt (4,64,8 m között), amelybó1 kettő egymástól 4,6 m távolságban helyezkedett el. Esetleges kemencecsoportokat
a kutatóárok méretei m iatt
nem lehetett megfigyelni.
,
Mivel a kemencék a telek E-i felében lévő kutatóárokban
fordultak csak elő, ezért az egykori ipartelep kiterjedését

tekintve feltételezhető, hogy
a telep a terület E-i felé,
ben húzódott illetve attól E-ra keresendő. A kemencék
környékén nagy mennyiség(í kerámia és terra sigillata
utánzat került elő, amelyek alapján kerámiaégető-ke
mence funkcióra következtethetünk. A kemencéket egy
tereprendezést követően legalább egyszer megújították.
A ken1encék felett újabb, sárga-sz ü rke agyagtéglás
planírozási réteg húzódott, a1nely utalhat esetleg még
a ken1encékkel egykorú agyagtéglafalú épületekre. Az
agyagplanírozásb a az 1 . munkate r ületen szabályos,
egyenes oldalú és aljú (L-alakú) beásás mélyült. A beásás
betöltésében három köves felületet (1. köves, 2. kövestéglás és 3. lapköves-sóderes), azaz egy köves fel ületet
és annak két megújítását figyeltük meg. Mivel a beásást
a kutatóárok Ny-i végében lehetett csak megfigyelni és
az nem jelentkezett az 1. n1unkaterület árkával párhuzamos 2. munkaterületen húzott kutatóárokban, a köves
felület kiterjedését, irányát és funkcióját nem lehetett
megállapítani. Kr. u. 2- 3. századra keltezhető útfelületre
vagy járószintre következtethetünk.
A telek K-i felében nyitott kutatóárok Ny-i felében,
Ny-ra lejtőbeásásban 3 elszórt, köves-téglás, állatcsonttal
kevert planírozási réteget .figyeltü nk meg. Az árok
,
EK-i sarkában az 1. m u nkaterülethez hasonló szögletes
aljú (L-alakú) beásás részletét dokumentáltuk, melyn ek
feltöltésében elszórtan kövek jelentkeztek.
A régészeti jelenségeket minden kutatóárokban kb.
20 cm vastag sötétbarna kevert feltöltés fedte, amely
felett középkori és római kori anyaggal kevert, vegyes,
30-40 cm vastag, laza szerkezet(í feltöltés következett,
amelyen belül a 2. munkaterületen elszórt köves-téglás
omladékot is dokumentáltunk.
A jelenlegi járószinttó1kb.3,3 m-ig újkori feltöltések
fedik a római rétegeket. A régészeti jelenségek 3,3-5,3 m
között helyezkedtek el. A kutatóárkokban épületre utaló
falakat nem találtunk.
K IRCHHOF ANITA

69. Budapest, Ill. San Marca utca 9.
Ró
A telek az aquincumi katon aváros DK-i régiójában található. A tó1e Ny-ra eső területen (San Marco u. 6-8.),
a 2003-2004-ben folytatott feltárás során többször átépített épület maradványaira bukkantunk. Az új épület
alapsíkja 3,57 m-ig (102,035 mAf) mélyült, amely szinten még újkori rétegeket találtunk. Az alapozási síkon
egy K- Ny-i irányú vízelvezető árkot találtunk, amelynek
aljában homoklerakódást figyeltünk meg. Az árok betöltésébó1 újkori kerámiatöredékek kerültek elő. A liftaknánál és a három süllyesztéknél nyílt lehetőségünk
mélyebben megkutatni a területet. Négy méter mélységben továbbra is még az újkori mocsaras feltöltődések
jelentkeztek. A mocsaras, sárgásszürke, rozsdafoltos
agyagrétegben egy szárazabb humuszosodott agyagréteg
téglaszemcsével, apróbb kövekkel keverten mutatkozott
(kb. 4-4,2 m). A rétegbó1 keltező értékű leletanyag nem
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,

került elő. A telek E-i végébe tervezett liftakna aljában,
közvetlenül a homogén sárga altalaj felett (4,3-4,8 m),
30-50 cm vastag, téglatöredékekkel kevert római kori
kultúrréteget tártunk fel, tetején elszórt köves planírozással. A réteg feltárása során n1inin1ális leletanyag
került elő és régészeti objektum nem jelentkezett.
KIRCHHOF ANITA

70. Budapest, Ill. Selmeci utca 19.

Ró
2007. november 12. és december 5. között építkezést
megelőző feltárást folytattunk a telken (Hrsz.: 17408).
,
Az aquincumi katonaváros DK-i régiójába eső telek EK-i
negyedében sóderes, apróköves római kori járószintet
figyeltünk meg. A köves járószintnek a maradványai
korábban már a Zápor utca 23. és 25. telkeken is jelentkeztek. A vékony, egyréteglí útfelületet, a késóbbi Kr. u.
4. századi temetkezésekkel több helyen megbolygatták,
ezért sem a pontos kiterjedését, sem az irányát nem
lehetett megállapítani, korhatározó lelet nem került
elő beló1e.
A feltárás során 9 sír beásásának kontúrját figyeltük
meg, amelybó1 két temetkezést bontottunk ki. A sírok kb.
1,4 m-rel mélyebbre nyúltak, mint az épület alapozási
síkja. A sírokat az építkezéssel nem bolygatják meg, csak
elfedik, késóbb feltárhatók lesznek. A megfigyelt temetkezések, elsősorban a telek K-i felében koncentrálódtak,
de a sírok valószínlíleg a telek Ny-i területére is áthúzódnak. A temetkezések mindegyikét még a római kor
folyamán kirabolták. A telek DK-i felében feltárt sírban
a váz néhány visszadobált csonttöredékét, a lábrésznél
pedig egy üvegcsészét és egy sárgamázas edénykét találtunk. A rablógödör visszatöltésében kopott éremre és
öv bronzveretére bukkantunk, amely alapján férfi.sírra
lehet következtetni.
,
A liftakna E-i és D-i végében egy-egy sír részletét
figyeltük ineg. A D-i oldalon talált sírnak csak az ÉNy-i
sarka nyúlt bele a liftaknába, feltárása csak ezen a kis
szakaszon történt
ineg, leletanyag, ne m került elő beló1e.
,
A liftakna E-i részében lévő sírra E-i irányban rábontottunk. A tegulae-ból épített kirabolt sírban a váznak csak a
bal karja maradt eredeti helyén, a feltárás során n1elléklet nem került elő. A sír egyik tégláján a legio II adiurix,
tabula ansata-s keretbe foglalt bélyegét találtuk.
A liftaknától K-re a sírokból rablás során előkerült
összedobált, feltehetően több sírból származó, felhaln10zott téglatöredékeket találtunk, amelyek közül két darab
üvegpasztagyöngy került elő. A téglák között meszes és
erősen vízköves töredékeket is n1egfigyeltünk.
A sírok tájolása, kialakítása és n1élysége eltért egymástól. A kutatott telek és a Zápor utca 26. telek feltárása
során tett megfigyelések alapján a területen a Kr. u. 4.
sz. folyamán hosszabb ideig használt temetővel kell
számolnunk, amelyet n1ege1őzően sóderes, apróköves
járószint, út vezetett keresztül a területen.
KIRCHHOF ANITA

71. Budapest, Ill. Vörösvári út, Bécsi út

Ró,Kö
Három szakaszon régészeti megfigyelést folytattunk a
Vörösvári út és a Bécsi út mentén folytatott gázvezetékcsere során., A Vörösvári út 43. sz. ház előtt az árok
bolygatatlan E-i metszetében a felszíntó1 számított
90 cm mélységben előkerült az a sárga, apróköves felület, amelyet 2006-ban a Vörösvári út 111-117. (Ren1iz)
és a Vörösvári út 103-105. (Malom) területén középkori
útként azonosítottak.
A Körte utcába benyúló vezeték nyomvonalának K-i
n1etszetében az újko1i feltöltések alatt római kori sóderes
járószint jelentkezett, alatta 2 téglás-köves planírozási
réteggel.
A többi szakaszon csak újkori feltöltést, közmCíveket
találtunk.
KIRCHHOF ANITA

72. Budapest, Ill. Vörösvári út 103-105.

Ró
2006. augusztus 1. és december 15., valamint 2007.
július 2. és augusztus 14. között, mintegy 6000 m 2-nyi
fel ület teljes feltárását végeztük el a 16916/ 2 hrsz. ingatlanokon.
Az eredeti, egyenetlen terepfelszínen két markáns
kiemelkedést találtunk: egyet a telek D-i részén, egy másikat pedig a Hunor u tea felé eső K-i részen. A harmadik
kiemelkedés indulását a telek DK-i sarkában érzékeltük,
amelynek tetejét - imn1ár a telekhatáron túl - a cella
trichora foglalja el a hozzá tartozó objektumokkal. A kien1elkedések között fekvő területrészek többé-kevésbé
folyamatosan víz alatt maradhattak. A mélyebb ,részek
állóvizét a III. Bécsi út 269. sz. alatt n1a is látható Arpádforrás vize táplálhatta.
A kutatás alá vonható kiemelkedések, közül a K-i
alig őrzött meg valamit. Mindössze egy E-D-i irányú
kőfalalapozás néhány inéteres szakaszát találtuk meg,
egyéb objektum
nem került elő. A másik kiemelke,
désen egy ENy-DK tájolású
kőépület n1aradványára
,
bukkantunk, amelynek E-i részét a víz nyomtalanul
eltüntette. Az épületből csak falalapok n1aradtak, az
egyes
helyiségek járószintjei elpusztultak. Az épülettó1
,
E-ra és K-re a kiemelkedés lábánál rengeteg kisméretű,
piskóta alakú padlótéglát találtunk, egy eln1osott járószint burkolatának emlékét. Az épület D-i irányban
tovább húzódott, azonban nem állt módunkban követni.
,
Az épületmaradvány semmibe vesző alapfalaitól E-ra
egy kóbélés(í kutat találtunk, amelyet egészen az aljáig
kiköveztek. Betöltése, amelynek tetejét a beomlott
káva kövei fedtek el, alig tartalmazott leletanyagot, a
kisméret(í kerámiadarabok a terület elöntése során, a
víz tevékenysége révén szállítódtak a kútba. Mesterséges
töltögetésnek gyakorlatilag sen1mi nyomát sem találtuk.
Emberi közren1űködésre utaló nyomként mindössze
a betöltődés folyamatának korai szakaszában kútba
dobott, és egy kézi malom felső kövével letakart fabula
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cerata emHthctő, an1clynek viaszos felülete az idők
folya1nán a ráírt szöveggel együtt elveszett.
A kút közelében három, égetési kerámiaselejttel
feltöltött hulladékverem került elő. A szen1éttárolónak használt objektumok elképesztő mennyiségben
és változatosságban őrizték meg szá1nunkra az égetés
során deforn1álódott, de sok esetben n1égis teljesen
ép edényeket. A teljes épségben vagy viszonylag épen
megn1aradt edényeket alapvetően két típus képviseli: a
szürke cacabus és az ugyancsak szü rke szín(í, gömbhasú,
horpasztott falú pohár. A szeméttároló gödrök számos
más, helyben gyártott szürke és színes kerámiatípus
darabjait is tartalmazták, de találtunk terra sigillata
darabokat és állatcsontot is. Azonban n1indez csupán
arra utal, hogy a gödröket a háztartási hulladék számára
is igénybe vették, bár elsődlegesen a közelben gyártott,
inár kiégetett, de nem értékesíthető kerámiaedények
elhelyezésére használták. Jogosan feltételezhető, hogy
az égetési selejtet ne1n szállították nagy távolságra a
fazekasn1űhelyt61, hanem a kemence közelében ásták
ki számukra a vermeket. S bár a rendelkezésünkre bocsátott felületen nem találtuk meg a kemencé(ke)t, a
fazekasműhely jelenléte a leendő épületek között kutatatlanul hagyott sávokban mégis gyanítható.
A római kori jelenségekt61 Ny-ra, a Vörösvári út
közelében előkerült egy egyelőre datálatlan, kövezett
útfelület, amely stratigráfiai helyzete alapján mindenképpen kés6'bbi a rón1ai kornál.
BUDAI BALOGH TIBOR

73. Budapest, Ill. Zá hony utca 7.
Ró
2007. n1árcius 20. és július 11. között folytattuk és
befejeztük a 2006-ban n1egkezdett n1egelőző feltárásokat a Graphisoft park területén (Hrsz.: 19333/ 48), a
tervezett mélygarázsos irodaépület helyén. Az ásatások
a telek D-i, vala1nint egy kis felületen a terület legészakibb részén egy betonalapozások által erőteljesen
megbolygatott terü leten folytak. A munka során közel
3000 m 2 területet tártunk fel a 2006-ban n1egkezdett
10x10
m-es szelvényrendszerben. A terület D-i részén
,
EK-DNy irányban egy betonbunker bolygatta meg a
történeti rétegsort és a DK-i részen további modern
bolygatásokat doku1nentáltunk. A történeti talajfelszínben,
DK-i irányban n1ély depressziót észleltünk,
,
E-i irányban pedig egy kiemelkedés lehetett, an1elyet
azonban a gázgyár építésekor legyalultak. A bolygatások által érintett zónákon kívül mindenütt rón1ai kori
sírok kerültek elő.
2007-ben összesen több mint 302 római kori
temetkezést tártunk fel. A sírok közül - a jelenlegi
feldolgozottság alapján - 169 hamvasztásos, ebb61 a
mellékletek alapján legalább 1 bizonyíthatóan gyern1ektemetkezés és 133 csontvázas temetkezés, ebb6132
gyermek és csecsemőtemetkezés, 2 téglasír, 1 k61ádasír.
Az előző év feltárásaihoz hasonlóan a legkorábbi római

kori objektun1okat itt is a hosszú, keskeny, egyenes
árkok jelentették. A területen két ilyen párhuzamos
K-Ny-i árok folytatását dokumentáltuk. Az előző év
feltárásaival ellentétben itt már több nyomát találtuk
római kori sírépítn1ényeknek, az ásatás során 2 négyszögletes sírkertalapozást és egy kisebb körárkot találtunk. A területen elszórva előkerült 3, sírkert falához
tartozó, félköríves n1etszetCí, faragott záróelem (lorica).
Mindkét feltárt objektum szabályosan a főégtájaknak
n1egfelelően volt tájolva, mindkét építménynél szinte
csak az alapozási szint maradt fenn. Abból a n1egfigyelésbó1 azonban, hogy a falalapozások korábbi sírokat
bolygattak meg és a visszabontott falakat is kés6'bbi
sírok vágták, arra következtethetünk, hogy a területet
hosszú időn keresztül folyamatosan temetó"ként használták. A sírkertek környékén talált számos temetkezés
közül nehéz pontosan kiválasztan i azokat, amelyek az
építményekkel
egykorúak, de ilyen minden bizonnyal
,
egy az E-i építmény közepén előkerült hamvasztásos
sír, amelyet a mellékletek alapján (sárga mázas korsó)
előzetesen az Antoninus-korra datálhatunk. A D-i
sírépítn1ény D-i oldalán ugyanakkor egy nagy, folyan1i kavicsokkal alapozott, tapasztott, ovális kemencét
találtunk, amelynek pontos funkció ja ismeretlen,
valószínűleg ételkészítéshez használták. Itt a kés6'bbiekben jelentős mennyiségű, minden bizonnyal a polgárvárosból származó szen1etet deponáltak. A szemétben
álltacsont, használati tárgyak, és sok terra sigillata
töredék került elő, amelyek alapján a réteget előzetesen
a Kr. u. 2. sz. közepére datálhatjuk. A szemétbe kés6'bb
legalább két kisebb csecsemősírt ástak bele. A feltárt
sírtípusok általánosságban nen1 mutattak különbséget
a 2006-ban feltárt sírtípusoktól, itt azonban, a terület
D-i részén a csontvázas sírok jelentős részét szisztematikusan kirabolták, feltehetően n1ég az ókorban. A DK-i
depresszió vizesebb talaj rétegében, két melléklet nélküli
koporsós sírban a koporsódeszka is jól megfigyelhető
volt. Különleges leletnek szán1ított ez évben egy hamvasztásos sírt körülvevő körárok, amelynek alján egy
kissé meggyCírődött, lefelé fordított vékony ólon1le1nez
került elő. A fén1lapon egy hosszú, legalább 12 soros, a
már n1egfejtett sorok alapján latin nyelv(í kurzív felirat
található. A felirat egy átokszöveget (defixcio) tartalmaz,
an1elyben több név fordul elő. Ehhez hasonló leletek jól
ismertek rón1ai te1net6"kb61, ugyanakkor Pannoniában
az eddig publikált átokszövegek többsége ógörög nyelv(í.
A 2007-ben a temető területén feltárt objektun1ok idő
rendjét előzetesen az alábbi n1ódon összegezhetjük.
,
A legkorábbi fázist a félkör metszetCí, hosszú, E-D-i
római kori árkok jelentik. Ezekbó1 minimális leletanyag
került elő. A datálható sírok jelentős része és a négyszögletes sírkertek is Kr. u. 2. századiak. A feltárás D-i
szélén, egy kisebb területen egy ideig egy ken1ence
működött, inajd ide, nem sokkal kés6'bb, a Kr. u. 2.
század közepe táján szemetet deponáltak. A sírkerteket
és a falmaradványokat ugyanakl<or nem sokkal kés6'bb
már visszabontották; erre utal több, a falak vonalába
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beásott hamvasztásos sír. A temetkezések a 3. században
tovább folytatódtak. Néhány erősen bolygatott, nagyon
magasan fekvő tégla- és kó1ádasír már a Kr. u. 4. századra datálható. Valószínűleg szintén ehhez a korszakhoz
tartozik több n1elléklet nélküli koporsós temetkezés is.
A gázgyári temető 2005 és 2007 között végzett kutatása
során több n1int 1270 római temetkezést tártunk fel.
LASSÁNYI GÁBOR

7~.

útréteg mutatkozott, an1elynek bontásából kevés római
keránuatöredék került elő. Feltételezzük, hogy a Contra
Aquincum
római tábort övező árkot tártuk fel. Az árok
,
E-i felén, közvetlenül a K-i partján 2 földbe n1élyített,
többször n1egújított kemencés ház került elő (360x360
cm, 280x360 cm). A házaktól K-re s(írű cölöplyuksor
zárta le területünket. Az agyagos felszínen útalapozás
vagy sövénykerítés inaradványa lehetett.
ZÁDOR JUDIT

Budapest, V. Dorottya utca 2.

Kö
2007. január 23 . és február 1. között földn1unka-megfigyelést végeztünk az ingatlanon. A szakfelügyeletre
azért volt szükség, mert a 2006. n1ájus 22. és június 2.
között végzett próbafeltárás során a területen 18. századi
falmaradványok és egy középkori falcsonk került elő
a pinceszint alatt. A próbafeltárás és a szakfelügyelet
között eltelt időszakban az épület belső udvarába utólag
beépített, alápincézett épületrészt elbontották, a pince
teljes padlózatát felszedték. A felület tisztítása után
kibontakoztak a korábban itt állt 18. századi épület alapfalainak az udvar területére eső részletei. Az alapfalakat
inár a korábbi építkezésekkel n1egbolygatták> a legtöbb
helyen csak az ,utolsó 2-3 kősor maradt n1eg.
A terület EK-i sarkában középkori gödröket találtunk> amelyekbó1 a 15. századra keltezhető leletanyag
került elő. A inár megfigyelt középkori falrészlet egy
pince D-i zárófala volt> azonban ezt csak egy röyid szakaszon tudtuk követni. Az újkori alapozások és egyéb
bolygatások miatt a pince pontos kiterjedését nem lehetett megállapítani, azonban padlószintjét egy helyen
sikerült azonosítani. Az udvar többi részén a n1odern
pincepadló felbontása után rnár a sárga agyagos altalaj
jelentkezett.
Kov ÁCS ESZTER

75. Budapest, V. Pesti Barnabás utca 1.
Ró, Tö

2007. június 12. és október 17. között- a 2006-os szondázó kutatás folytatásaként - n1egelőző feltárást végeztünk
a Piarista Gin1názium udvarán. Feltártuk az 1914-1917
között kiásott inajd visszatakart török kori fürdőépület
K-i zárófalát, négy helyiség maradványát. Tanulmányoztuk a fürdőrendszer vízszintes és függó1eges csőrendsze
rét, és beazonosítottuk a fűtónáz helyét. A fürdőtó1
K-re
,
nagyméretű árok került
elő. Az árok D-ró1Efelé 12 m
,
hosszan futott, majd ENy-i irányba enyhén ívesen meghajolt és 6,6 m hosszan húzódott tovább. Keleti oldala
n1eredeken lejtett, a Ny-i fele pedig enyhén emelkedett
felfelé. Az árkot középen újkori téglaboltozatos csatorna
vágta ketté, ezért nem ismerjük teljes inélységét. Aljából a sötétszürkés barna, iszapos agyagos betöltésből
hullán1vonalas edénytöredékek és tegulamaradványok
kerültek elő. A betöltés tetején fekete, faszenes földbe
ágyazva 6-7 cm vastag, köves> kőporos, kőzúzalékos

76. Budapest, V. Reáltano d a utca 8- 10. és
Kossuth Lajos utca 7-9.

Á
,
,
2007-ben folytattuk a telkeken, az egykori Uttörő Aruház helyén a régészeti kutatást. A 13. századi
falu,
,
feltételezésünk szerint Szent Erzsébet falva, E-i végén
fával bélelt tárológödrei, kemencéi kerültek elő. Beló1ük
tipikus 13. századi házi kerámia töredéket, fazekakat, és
nagy mennyiségű állatcsontot bontottunk ki. Az egyik
gödörbó1 nyolc emberi koponya s további csontvázmaradvány került a felszínre. Peltehetően a telep alatt
húzódó 11- 12. századi temető megbolygatott sírjait
tártuk fel. A ten1ető korábbi részleteit a területünktó1
D-re a Károlyi Kertbó1 és a Károlyi Palota udvaráról (V.
Károlyi Mihály u. 6.) ismerjük.
ZÁDOR JUDIT

77. Bud apest, V. Szende Pál utca 3.-Do ro ttya u tca~.
Á, Kk. Tö

2007. szeptember 10-28. között régészeti próbafeltárást
végeztünk a jelzett területen, melynek célja a terület
régészeti fedettségének és rétegviszonyainak tisztázása
volt. Korábbi feltárások (Dorottya utca 6., Dorottya utca
2.) megfigyelései alapján már ismert volt, hogy a pincék
aljzata alatt a n1élyebb középkori objektumok n1ég fellelhetőek, valamint a Dorottya utca és az Apáczai Csere
János utca között a tern1észetes talajszint ineredekebben
lejteni kezd Ny felé, a Duna irányába.
A teljesen alápincézett épület egy helyiségében
két kutatóárkot nyitottunk, melyek közül a keletebbre
lévőnek egy részében inár közvetlenül a burkolat alatt
megjelent az altalaj, amely egy erős letörés után Ny felé
lejteni kezdett. Ez a lejtés a másik kutatóárokban folytatódott, ahol már mintegy 1,5 m-es újkori feltöltést is
találtunk. Az újkori feltöltésbó1 embercsontok is kerültek
elő szórványosan, így valószíntísíthető, hogy a Dorottya
u. 6. sz. ház udvarán feltárt ten1ető még ide is elért, a sírokat pedig az újkori építkezésekkel és tereprendezéssel
bolygatták meg.
A 18. századi épületmaradványokon, jelenségeken
,
(E-D-i irányú kő- téglafal, pillér, gerendaszerkezet(í
építmény nyon1a) kívül
török kori hulladékgödröt és
,
kemencét, valamint Arpád-kori árkot és gödröt tártunk
fel.
KOVÁCS ESZTER
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78. Budapest, X. Gyakorló utca-Fehér útTerebesi út- Keresztú ri út között

80. Budapest, Xl. Bocskai út
B

1

2007 áprilisában a 4-es n1etró Bocskai úti állomásának
földmunkáihoz kapcsolódóan régészeti szakfelügyeletet,
n1ajd az állomás területén megelőző régészeti feltárást
végeztünk. Ennek során 82 régészeti objektumot tártunk
fel, melyek túlnyon1ó része a középső bronzkor (Kr. e.
2000-1500) végére keltezhető gödör volt. Néhány objektum a késő bronzkor időszakára (Kr. e. 1200 körülre)
datálható. A környéken a 20. sz. eleje óta több helyszínen
folytak régészeti feltárások, amelyeken mindkét bronzkori időszak településrészletei eló1,erültek. Ezek alapján
Lágymányos ezen részén a bronzkor két időszakában
is számolhatunk nagy kiterjedésCí településekkel vagy
kisebb települések szórt hálózatával. A feltárások során
eddig egyelőre ismeretlen korú, egy sírsorba rendezett,
melléklet nélküli nyújtott csontvázas rítusú sírokból álló
temetőrészlet öt sírja is előkerült.

2007. novernber 9-én és 20-án helyszíni szemlét tartottunk a terül eten (Ilrsz.: 39210/55). Itt 1943-ban honfoglalás kori és avar kori sírok leletmentését végezték
cl. A 20. sz. közepén erdősített, a n1ellette működött
haditechnikai gyár védőövezete volt a terület. A fákat
2007 nyarának elején kivágták, a területen láthatólag a
teljes felü letre kiterjedően elvégezték a lehumuszolást,
igyekeztek n1eg1naradni a fekete termőréteg letermelésénél. Most a terület nagyjából ugyanazokat a felszíni
viszonyokat tükrözte, valószín(íleg 40-50 cm-rel
mélyeb,
ben, n1int anú eredetileg lehetett. A terület E-i felében
két egymással párhuzan1os homokd(íne található. Megközelító1eg ide lokalizálhatjuk az 1943-ban leletmentett
temetőrészletet. Sajnálatos, hogy a humuszolás régészeti
felügyelet nélkül zajlott. A gépi földmunka szakember
által történő irányítása n1ellett lehetővé vált volna a felület olyan kiképzése, hogy az „tükörként„ többet eláruljon
a területró1. Több mint fél évvel a lehumuszolás után a
területen a foltokról már nem lehetett eldönteni, hogy
újkori jelenséget, esetleg sírfoltot takarnak-e.
GYURICZA ANNA

R EtvfÉNYI LÁSZLÓ

81 . Budapest, Xl. Madárhegy (Budaörsi útRupphegyi út)
B,Ró

2007. augusztus 9. és október 2. között n1egelőző feltárást
végeztünk a telken (Hrsz.: 1296/6). Mind az öt tervezett
79. Budapest, Xl. Albertfalva , Hunyadi János út 1Li.
lakóépület helyének teljes megkutatására lehetőségünk
B, Ró
volt. 2006-ban már szondázó feltárás keretében több,
2007. október 11 . és decen1ber 19. között szondázó fel- igen széles kőkonstrukciót és egy vélhetően római kori
tárást végeztünk Albertfalván a Panel úttól D-re fekvő · út sóderes rétegeit rögzítettük. Az ekkor végzett geopetelken (Hrsz.: 43576/ 6), amely az auxiliáris vicus D-i dológiai vizsgálatok (Horváth Zoltán munkája), majd a
peremzónájába esik. Két,
egymásra meró1eges szonda- késóobiekben elvégzett pollen- és állatcsontelemzések
,
árkot jelöltünk ki; az E- D-i irányút a Panel úttól D-re során világossá vált, hogy a késő kelta-római korban
alig 20 n1-re mértük ki, a Ny-K-it pedig az elóobi ároktól ez a terület n1eglehetősen vizenyős völgy volt, amely
mintegy 15 m-re D-re. A Panel úton 2004-ben folytatott időszakosan kiszáradt.
feltárás során kőalapozású, többhelyiséges lakóépületek,
A komoly eróziós hatás nyon1ait rendkívül szemlakógödrök, telekhatároló kerítésfalak, sóderes út és léletes módon az ,,A„ házalap esetében is n1egfigyeltovábbi telepobjektumok kerültek elő.
hettük: itt a római rétegek felett egy rendkívül masszív
Várakozásainkkal ellentétben a Panel úthoz közelebbi kő- és sárlavina n1aradványait is megtaláltuk, amely
szondaárkunkban nen1 mutatkozott hasonló lelet- és ob- jól láthatóan az itt késóob regisztrált római falak nagy
jektun1gazdagság; csupán egyetlen objektum, egy Ny-K-i részét elmosta, arrébb tolta. Ebben a rétegben egyaránt
rányú, 2,8 n1 széles, 1,2 m n1ély árok kisebb szakasza ke- megtalálhatóak voltak a bronzkori kézzel forn1ált és
rült elő 3 in mélységbó1. Betöltésébó1 kevés, zömmel a Kr. a késő római mázas kerán1iaedények töredékei. Szinu. 2. századra keltezhető kerámia és állatcsont került elő, tén elmosott faltöredékeket találtunk a „D„ házalap
az árok funkciója azonban kérdéses. Nagy valószínűséggel területén is. Ez a természeti esemény, a don1boldal
összefügg azzal az árokrendszerrel, amelyet Szirmai magasabban fekvő területéró1 kultúrrétegeket mosott
Krisztina tárt fel 1999-ben és 2001-ben.8 A Ny-K-i irányú, le a feltárás helyszínére, valamikor a Kr. u. 4. századot
kisebb kiterjedésű szondaárokban ugyan több római és követő időszakban.
A még 2006-ban talált római kori kó1,onstrukciók
bronzkori szórványkerámia is előkerült az őshumuszból,
de objektumot, régészeti réteget nen1 találtunk.
(jelenleg kerítőfalakként értelmezzük 6ket) folytatása
BESZÉDES JÓZSEF
a 1296/6 helyrajzi számú telken n1inden házalap területén megfigyelhető volt. A kőfalak szerkezetének
vizsgálatakor egyértelmlivé vált, hogy valószínűleg nem
nagy távolságból idehozott (Katalin-hegy, Hárs-hegy),
7
BESZÉDES J.: Feltárás az albertfalvi auxiliáris vicus déli részén .
nagyméret(í, megmunkálatlan kőtömbök kb. 1-1 ,5 m
107-113.
AqFüz 11 (2005)
,
8
SzrRMAI K.: Uj katonai tábor nyomai Albertfalván. AqFüz 6 (2000 ),
szélességben képezték az alapot, amelyre kisebb kövek83-90. SZIRMAI K.: Rón1ai kori kutatások Albertfalván. AqFüz 8
bó1, talán sártapasztással húzták fel a felmenő falakat.
7

(2002) 92-tOJ

196

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007

Mészhabarcsolásn ak, vakolatnak semmilyen nyoma
nem volt megfigyelhető. A kövek tisztításakor csak kis
mennyiségben találtunk némi római építési törmeléket, téglákat. A kőkonstrukciókból és a környezetü kb61
származó leletanyag alapján ezeket valan1ikor a Kr. u. 2.
sz. közepe és a 4. sz. közötti időszakban használhatták.
A kőkonstrukciók rendszere és teljes alaprajza egyelőre
nem világos.
Két ízben közvetlenül a falak tövében, a fal omladékának elszedése után, kisméretű, földbe mélyített,
ovális, kb. 0,6 m átmérőjű tűztereket figyeltünk meg,
egymástól kb. 2 m távolságra. Az egyikben rendkívül
nagy inennyiségű világosszürke hamut találtunk.
A „B" házalap területén egy 7 ,5x7 ,5 m nagyságú,
60 cm falszélességű épület alsó 3-4 kősorát bontottuk
ki. A falak tisztításakor
megfigyelhettük, hogy azok va,
lamilyen külső, E-i irányból érkező hatás következtében
megcsúsztak, megcsavarodtak. Az építmény omladékában Kr. u. 2-3 . századi leletanyagot találtunk.
Az építményen belüli terület közepén egy kettétört, megmunkált mészkőtömböt bontottunk ki, kisebb
kövekkel körberakva. Az egyik ilyen támasztókőró1
kiderült, hogy egy kisméret(f (18x29x15 cm) homokkó'bó1 készült, vésett felirat nélküli oltár. Nem zárható
ki, hogy másodlagos funkcióban került az épületbe.
A nagyobb mészkőtömb esetleg valamilyen központi
oszlopbázisként is értelmezhető. Az építményt a Kr. u.
2-3. században használhatták, , és tájolása inegegyezi k.
a tó1e kb. 22 m-re K-re futó, E-D-i irányítású, római
sóderes útfelülettel, melyet több házalap területén
végigkísérh ettünk.
Ebb61 a római járófelületbó1 igen kevés maradt
meg, valószín(íleg eredetileg csak egy legfeljebb kétszer-háron1szor n1egújított, völgyön átvezető útként
funkcionált. 2006-ban is már több helyen megfigyeltük,
és egy esetben a kövek szóródása alapján, esetleges
szekérnyomokat is regisztrálni tudtunk. Néhány helyen
nem is annyira az út, mint inkább az egykor mellette
futó V-alakú árok n1aradt meg a süppedős, vizes réti
talajban, a ben1osódás, feltöltődés következtében.
A római út használati periódusa feltételezhetően korábbi, mint a nagy területet körbevevő kőfalak. Az út
tájolása megegyezik a „B" házalapban feltárt kisn1éretCf
építményével, ellenben a nagyobb kőkonstrukciók vonalával kb. 45 ° -ot zár be, egy helyen pedig keresztezik
,
egymast.
,
Az ásatások során feltárt E-D-i irányú római út
a budai hegyek irányából ereszkedett a völgybe, ahol
vélhetően becsatlakozott egy szélesebb, jelentősebb
római útvonalba. Az úttal párhuzamosan állhatott az a
kisméretű építn1ény, amelyben az oltárkövet találtuk.
Nem kizárható, hogy út menti állomáshelyként (őrto
ronyként?) funkcionált. A széles, késó'bbi periódusra
keltezhető kőfalak talán valamilyen még fel nem tárt
késő római településhez tartozhattak.
A terület a késő LT D időszakot követően, a római
korban is használatban volt, a Kr. u. 2. sz. második

negyedét61-közepét61 a Kr. u. 4. században is. A Nagy
Tibor régész által 1960-ban feltárt 9 Kr. u. 3. századi
római temetkezések pontos lelónelyét továbbra sem
sikerült tisztázni.
HÁRSHEGYI PIROSKA

82. Budapest, XIII. Cserhalom utca 8.
Ő,Á
2007. január 16-31 . között régészeti próbafeltárást
végeztünk a területen (Hrsz.: 25904/25). A kutatást az
tette szükségessé, hogy a Cserhalom utcából 1963-ban
csatornafektetés során középkori leletek kerültek elő.
Korábbi, a 19. sz. folyamán készült vízrajzi és egyéb
térképek tanulmányozása során nyilvánvalóvá vált, hogy
itt a partvonalat valamikor a 19. és 20. sz. fordulóján
lényegesen megváltoztatták, Ny felé kiterjesztették
a Duna rovására, így kon1oly feltöltésre került sor.
A próbafeltárást
a tömb K-i sávjában végeztük. Ennek
,
során egy E-D-i irányú, 30 n1 hosszú, 6 m széles (1.)
és egy K-Ny-i irányú, 12 n1 hosszú, 6 n1 széles (2.)
kutatóárkot nyitottunk. A sárga, homokos altalaj felett
csak néhány cm vastag kultúrréteget találtunk, e felett
újkori feltöltés volt. Az altalajba mélyülve kerültek elő
a régészeti objektumok (három kisebb,
K- Ny-i irányú
,
és egy nagyobb, hármas szerkezetű, E-D-i irányú árok,
valamint három gödör) foltja. A gödrökben és a kisebb
árkokban őskori leletanyagot találtunk, míg ,a nagyobb
árokból vegyesen került elő az őskori és az Arpád-kori
kerámia. Ez az árok feltehetően a középkori település
szélét jelölő határárok lehetett. Az itt előkerült középkori település az okleveles adatokból már korábban is
ismert Besenyő (a 15. századtól Szentlászlónak nevezett)
faluval azonosítható.
Kov Ács EszTER

83. Budapest, XII I. Cserhalom utca- Rákos-patakVáci
út- Csavargyár utca
,,, ,
0,A, Kk
2007. május 7-30. között régészeti próbafeltárást végeztünk a jelzett területen, amely az okleveles adatokból
is isn1ert Besenyő, majd a 15. századtól Szentlászlónak
nevezett falu területére esik. Az eln1últ évek feltárásai
során ennek részletei több helyen is előkerültek a környéken, így valószínCfsíthető volt, hogy a lelónely erre
a területre is kiterjed.
A feltárás során két Ny-K-i irányú kutatóárkot nyitottunk. Mindkettó'ben igen vastag, többrétegű, újkori
feltöltést találtunk. Az 1. kutatóárokban (amely 20x5 m)
a mai terepszinttó1 4,5 m mélységben tömött, fekete
iszapos kultúrréteg jelentkezett, amelyben zömében
13-14. századi leleteket és kevés újkori kerámiatöre-

9
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<léket találtunk. Itt eló'került egy gödör is, amelynek
betöltésében paticsszemcsék voltak. A 2. kutatóárokban (30x5 m) a kultúrréteg a n1ai terepszinttó1 3,7 m
mélységben jelentkezett. Itt a kultúrréteg szárazabb,
morzsalékosabb volt, beló1e 12-14. századi és szórványként őskori, leletek kerültek elő. A kutatóárokban egy
nagyjából E-D-i irányú árkot tártunk fel, amely D felé,
a, Rákos-patak irányába enyhén lejtett, betöltésében
Arpád-kori leleteket találtunk.
KOVÁCS ESZTER

8Li. Budapest, XIV. Egressy út 113.
//

0, Kú

2007. október 15. és noven1ber 6. között próbaásatást
végeztünk a telken (Hrsz.: 40091/11), melyre lakópark
építését tervezték.
A próbaásatást a Rákos-patak közel,
sége és a telek E-i szomszédságában, a Paskál Lakópark
területén 2003-2004 során feltárt, több korszakhoz
tartozó településrészlet tette szükségessé. A 4 épület
teljes alapterületének 10°/o-át tudtuk kutatni: 4 szondát
nyitottunk, 1500 m 2 területet vizsgáltunk át, 13 objektumot tártunk fel. A szondák mindegyikében erős
legújabb kori bolygatást tapasztaltunk, ennek vastagsága
helyenként a 2 m-t is elérte.
Az 1. szondát az építkezés I. ütemének Ny-i széléhez közel húztuk (26x46 in), ebben eltérő mértéklí
újkori
bolygatást tapasztaltunk. A feltöltés a szondánk
,
E-i felénél kisebb n1értékű, K-i felén 1,2 m vastag, itt
egy mély alapozású újkori épület nyomát találtuk. Régészeti rétegek a legújabb kori bolygatás során teljesen
megsemmisültek, az objektumfoltok csak az altalajon
különültek el. Hat árkot, 5 gödröt, 1 cölöplyukat és 1
sírt tártunk fel, ebbó1 3 újkori beásásnak bizonyult. Az
objektumok betöltése egységesen apró, sárga, szemcsés,
sötétbarna volt, leletanyagot mindössze 4 tartalmazott,
az apró kerámiatöredékek alapján az őskoron belül
pontosabb
kormeghatározásuk nem volt lehetséges. Az
,
E-D-i tájolású, rossz megtartású vázat a sírban talált vastöredékek (koporsószeg?) alapján pontosabban datálni
szintén nem lehetett.
A 2. szondát (10x20 m) az 1. szondára meró1egesen,
attól K-re, a Rákos-patak felé húztuk. Régészeti jelenséget nem tapasztaltunk.
A 3. szondát (3x10 n1) az első ütem DK-i szélén
húztuk, 2 n1 vastag legújabb kori, szemetes feltöltés alatt
a sárga agyagos altalajt értük el, régészeti rétegnek és
jelenségn ek nem volt nyoma.
A 4. szondát (3x10 m) a 2. szondával párhuzamosan húztuk, ebben sem találtunk régészeti jelenséget.
A legújabb korral erősen bolygatott terület K-i, Rákospatakhoz közel eső részén az erős tereplejtést a kora
újkorban különböző vastagságú feltöltéssel egyenlítették
ki. A régészeti jelenségek a pataktól távolabb eső, magasabb területen jelentkeztek, tehát a leló'hely a Fischer
István utca irányába folytatódik.
KOROM ANITA

85. Budapest, XIX. Vak Bottyán utca- Lehel utca
1

2007. május 8- 30. között kivitelezést megelőző szondázó
kutatást végeztünk a Vak Bottyán utca- Lehel utca és
Sibrik híd által bezárt területen. A kutatás célja az volt,
hogy a területen
az oklevelekbó1 ismert és a helyszínre
,
lokalizált „Arnyasnyír„ nevCí helység n1aradványait
feltárjuk. A területen 5 keresztirányú árkot húztunk.
Másfél méter mélységben a sárgásbarna agyagos szintben egy 4,5 m széles, ívesen hajló sötétbarna agyagos
betöltés(í folt mutatkozott. Három méterre az ívtó1
1,5 m átmérőjCí gödör nyon1át figyelhettük meg. Nem
messze a gödörtó1 cölöplyukak foltjai váltak láthatóvá.
Mivel 1,8 m mélységben feltört a talajvíz, lehetetlenné
vált a régészeti objektumok kibontása. Továbbá semmiféle datáll1ató leletanyag nem került elő, ezért nem
tudtuk bizonyítani a középkori fal u jelenlétét és pontos
elhelyezkedését.
ZÁDOR JUDIT

86. Budapest, XXI. Csepel, Nagydunasor
B, LT, Á, Kk, Kú
2007. május 8. és július 27. között megelőző feltárást
végeztünk a Központi Szennyvíztisztító kapcsolódó
létesít1nényeinek területén (Hrsz.: 210007/2). 2004-ben
és 2006-ban mintegy 12,5 ha-os területen folytattunk
megelőző régészeti feltárásokat. Munkánk során újabb
65 objektumot tártunk fel. A területen a feltöltöttség
mértéke a korábbi évekhez hasonlóan 2-6 m volt, s a
régészeti leletek egy része is ugyancsak sérült, roncsolódott.
A Kr. e. 3-2. évezred második felére keltezhető
kora bronzkori Harangedény-Csepel-csoport és a Kr. e.
3. évezred vége, 2. évezred elejére keltezhető nagyrévi
kultúra korábban eló'került 220 objektumához további
33, többségében han1vasztásos (urnás) sírját sorolhatjuk.
A sírok többsége az ásatásokat megelőző időszakokban
jelentősen roncsolódott. A két kultúra sírcsoportjai nagy,
jából E-D-i irányban húzódtak, az egykori Duna-parttól
kb. 250-350 m távolságban. A sírkerámia mellett kisebb
használati tárgyak, bronz-, és csontékszerek n1aradványai kerültek elő.
A kelta népesség 2004-ben feltárt, Duna-parthoz
közeli 12 településobjektuma mellé az idei ásatás során
kevés jól értékelhető jelenséget sikerült lokalizálnunk.
A leletek többsége (kerámia-, kő-, és vastöredékek
valamint egy bronzfibula) a korszakhoz köthető paticstörmelékbó1 és a majdnem homogénnek tekinthető szürkésbarna iszapos, mintegy 40 cm vastagságú
áradási rétegbó1 került elő. A feltárás során észlelt,
paticsos felület helyén, illetve annak közelében egykor
valószínűleg egy nagyobb méretű épület (ház?) állhatott, melynek leégett és szétmosódott maradványai
között viszonylag nagyobb mennyiség(í áglenyomatos
paticsdarabot találtunk. A leletek kora a Kr. e. 2-1 .
századra tehető.
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őskori

A 40 korábban előkerült kora középkori objektum
többsége a korszak jól isn1ert, félig földbe n1élyített
házaiból, kemencebokraiból és szabadtéri kemencéibó1 állt.
A 2004-ben részben feltárt, akkor még az avar korra
datált hamuzó gödör és környékének tovább bontása során előkerült az ahhoz tartozó kemence is. Ennek alakja
és kialakítása (a sütőfelületet apró kavicsos alapozásra
tapasztották) alapján, a meglehetősen kevés leletanyag
ellenére az objektum kora, nagy valószínCíséggel a Kr. u.
10-12. századra tehető. Az objektum környékén több nehezen értelmezhető jelenség mellet egy hulladékgödör
részletét is sikerült feltárnunk, amelybó1 kevés kerámia
inellett egy malomkő töredéke is előkerült. A területen
késő középkori, kora újkori és néhány bizonytalan korú
telepobjektum is előkerült.
Munkatársak: Endrődi Anna, Kelényi Borbála
régészek, Busi György, Kovács Tibor és Seres Viktor
geodéták, Tor1náné Lészkó Ildikó és Tóth Ferenc restaurátorok, Koncz Dániel rajzoló, Tóth Csilla fotós, .E-Iancz
Krisztina biológus, Fazekas Andrea ásatási technikus.
HORVÁTH

M.

ATTILA

8 7. Budapest, XXI I. Ca mpona utca 1.
LT
2007. július 2. és augusztus 18. között végeztünk szondázó feltárást a telken (Hrsz.: 232333 / 25), az építendő „M"
és „L" j elű raktárcsarnokok helyén. A ,feltárási terület
közvetlen környéke ismert lelóbely, ENy-ra mintegy
200 m-re 2001-ben és 2004-ben folytak kiterjedtebb
feltárások, melyek során késő vaskori telepnyon1ok,
késő bronzkori sírok, valamint szórványosan neolit és
,
Arpád-kori telepnyomok kerültek elő. 1 0
Jelen feltárásunk során összesen 7 eltérő n1éretű
szondaárkot húztunk, amelyek közül csupán egyben
találtunk régészeti jelenséget, a többi negatívnak bizonyult. A 6. szondaárokban egyetlen ívelt aljú keskeny
árok került elő, betöltésébó1 kevés LaTene D jellegű
kerámiával és állatcsonttal.
A szondaárokra rábontottunk mindkét irányba, de
újabb objektumok már nem kerültek elő. Az objektum
funkciója valószínCíleg vízelvezető árok lehetett, amely
a 2001 és 2004 folyamán részben feltárt kelta telep feló1
vezethette le a vizet a Duna irányába.
SZILAS GÁBOR

88. Bükkzsérc, Hódos-tető
(Borsod-Abaúj -Zemplén
megye) U, B, V, Kk
,
A Bükkzsérctó1 E-ra található erődített telepet Bíró
Péter régészhallgató fedezte fel a Bükk DNy-i régióját
érintő terepbejárásai során. A kb. 16 ha alapterületlí

10

G.: Késő kelta falusias település feltárása Nagytétény
határában. AqFüz 8 (2002), 114-130.

SZILAS

település egy D-i, K-i és Ny-i oldalán meredek
lejtővel határolt, lapos hegytetőn helyezkedik el. É-i
oldalát egy 350-400 m hosszan követhető sánccal
zárták le. A sánc K-i felének vonala jól kövehető, Ny-i
szakaszának vége viszont már csak bizonytalanul
azonosítható.
2007 tavaszán 3 napon át bejártuk a területet és
fémkeresőm űszeres felderítést végeztünk. Célunk
az erődített telep pontosbb keltezése és az esetleges
rablások megelőzése volt. Az előkerült fén1tárgyak
lelónelyét GPS koordinátákkal rögzítettük. A lelóbely
sziszten1atikus kutatását megnehezítette a mintegy kétharmadát borító áthatolhatatlan aljnövényzet. Összesen
6 helyszínt tudtunk átvizsgálni.
A hegy D-i oldalán található fátlan sziklakibúvás
környezetében fedeztünk fel először bronztárgyakat:
egy hármas szíjelosztókarikát, egy karperecet, egy sarlótöredéket.,
Innen E felé haladva a hegytető közepe táján egy
ívelt hátú vaskés és néhány bronzrög utalt a terület
őskori használatára.
A legintenzívebb emberi megtelepedés nyomát az
erődített telep Ny-i oldalán figyeltük meg. Itt nagyobb
mennyiségben voltak a felszínen kerámiatöredékek és
őrlő.kődarabok, de bronzsarlók töredékeit, kora vaskori jelleglí szíjelosztót, bronzrögöket is sikerült innen
gyűjtenünk.

· Különösen gazdag volt fémleletekben a hegytető
Ny-i peremének közepe táján húzódó keskeny sáv,
n1elynek átvizsgálása során egy háron1élCí, kora vaskori
jellegű bronz nyílhegyet, késő bronzkori kést, sarlótöredékeket, tűket, öntőrögöket találtunk. Itt, közvetlenül
az egykori település szélén került elő legérdekesebb
leletegyüttesünk, egy 14 díszített bronz.karikából álló
késő bronzkori (HaA periódus) depólelet, melyet egy
kisebb szonda segítségével eredeti kontextusában sikerült dokun1entálnunk.
,
A lelóbely E-i végében a sáncok el őterében két
késő középkori ezüstérn1én kívül más leletanyagot nem
találtunk.
Nagyobb n1ennyiséglí fémtárgy a hegytető K-i pereme n1entén emelekedő kisebb magaslat környékén
került inég elő. Az itt talált tárgyak közül egy díszített
késő bronzkori bronz karperec és egy kelta ezüstérn1e
érdemel en11ítést. A DK-i rész vizsgálatát megnehezítette
az itt található nagy mennyiséglí második világháborús
lőszer és repesz.
Az előkerült fémanyag alapján az erődített települést a késő bronzkor (HaA és HaB1 periódus) és a kora
vaskor (HaB2-3, HaC periódusok) időszakára kelteztük.
A felszínen gyCíjtött kerámia közelebbi kor1neghatározásra nem volt alkaln1as.
Munkatársak: Bacskai István, Daru<ó Szabolcs, Gucsi
László, Sándor Lajos technikusok, Bíró Péter, Bodnár
Csaba, Nagy Nándor, Paár Ferenc, Tót Farkas Márton
régészhallgatók.
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89. Cigánd határa
(Borsod Abaúj / emplén megye) 0 , Sza, A, Kk
N

~

2007. április l 6- 17-6n helyszínj szemléket végeztünk a
tervezcLl tároz6 l)K-i területén, a „B" szakasz tározót a
'J'iszával üsszcköt(5 vczérárok, annak töltései és további
új anyagnycr()-hclyck területén.
/)i6s -di1/ff: J\ vczérárok nyomvonalán, a korábbi
szen11 6k során fedett dűló'ben egy a környezetébó1
1- 1,5 111 n1agas dotnbon intenzív császárkori és ősko
ri lclffhc lyet találtunk. A homokdombon viszonylag
nagyszí1111ú felszíni leletet
gyűjtöttünk. A lelóbely teljes
,
n1érctc 240x100 m-es E-D-i domb, de a központi részét
egy nagyobb területen korábbi homokbányászások
elpusztították. A homokbánya megmaradt pillérein és
falának metszetén több gödör beásásának profilja is látszott. A lelóbely pereme bolygatatlan, szántott felszínű.
A cigándi tározó tervezett vezérárka azonban érinti a
lelóbelyet, elsősorban a már bolygatott területét, de
kisebb részben a még érintetlen részét is.
A13 anyagnyerő: Egy a környezetébó1
2-3 m-re
,
kiemelkedő markáns, 280x140 m-es E-D-i dombot
érint. Ez jelenleg gyeppel fedett, de több , állattúrásban is sikerült viszonylag jelentős számú Arpád-kori,
késő középkori és őskori kerámiatöredéket is gyCíjteni.
A leletek intenzív lelóbelyre utalnak. Megjegyzendő
ugyanakkor, hogy a lelóbely közelében Bodó, illetve
Bodóháza földrajzi helynévadatok isn1ertek, amelyek
elpusztult középkori faluhelyre utalhatnak.

Csataszög településhez tartoznak. ,A lelóbelyeken kora/
középső bronzkori, szarmata és Arpád-kori településnyomokat rögzítettünk.
A leletek a Damjanich János Múzeum gyűjten1ényébe
kerültek.
Munkatársak: Bartus Dávid, Váczi Gábor és György
László régészek, Dankó Szabolcs fotós.
KOVÁCS KATALIN

92. Császár, Koporsó- tető
(Komárom-Esztergom megye) Á

A Kuny Domokos Múzeum 2007. október 1-31. között
ásatást folytatott a lelóbelyen.
,
Két szelvényt nyitottunk, melyekben Arpád-kori
gödrök és árkok részletei kerültek elő. Betöltésükben
nagy számban találtunk cserépbogrács-töredékeket,
valamint hullámvonallal, csigavonallal és körömbenyon1ással díszített kerámiatöredékeket. Megtaláltuk a
2006-ban felszínre került járószint két szélét is.
PETÉNYI SÁNDOR

93 . Császló határa
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, R, B, Szk, Sza

A részletes tanulmányt lásd a kötet 85. oldalán!
PINTYE GÁBOR

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS

9.Li . Csenger határa
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza, Á

90. Csa roda, Palaica

91. Csa taszög határa
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) B, Sza, Á

2007. december 3-án és 5-én terepbejárást végeztünk a
nyíregyházi Jósa András Múzeum és a Szatmárnémeti (Satu
Mare) Múzeun1 együttm(íködésével létrejött program keretében Csenger város közigazgatási határának déli részén.
Recsege-domb: Ebben a határrészben, a városból D
felé kivezető n1ezőgazdasági úttól Ny-ra 320, az almástól D-re 100 méterre találtuk meg az 1. sz. lelóbelyet,
melyen császárkori edénytöredékeket gyCíjtöttünk.
,
11
A korábban isn1ertté vált telepnyom kiterjedése E-i,
D-i és Ny-i irányban is jelentősen nőtt.
A szilárd burkolatú útból K-re leágazó út és az ez
által
bezárt szögben azonosítottuk a 2. sz. bronzkori és
,
Arpád-kori cserepekkel mutatkozó
lelóbelyet. A már
,
szintén ismert helyszínen Márton Arpád korábban Ny-K
tájolású, n1elléklet nélküli sírokat lelt, és egy téglasort vágott
át. Késóbb Fábián László csengeri múzeumigazgató
,
Arpád-kori pénzt és egy hajkarikát talált a szántásban,
és a vízelvezető árok rézsűzésekor. 12
A K-re leágazó dűlőúttól D-re mintegy 20 méterre, a
magyar-román országhatártól 100 méterre Ny-ra találtuk
meg a 3. sz„ gyér őskori és újkori anyaggal jelentkező
,
EK-DNy irányú lelóbelyet.

2007. április 6-8. között terepbejárást végeztünk Dobapuszta és Kőtelek között. Hunyadfalva és Dobapuszta
között, a főcsatorna K-i partján két lelóbelyet azonosítottunk (29„ 30. lh.), melyek közigazgatásilag már

11
12

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B

2007. december 13-án helyszíni szemlét végeztünk a
település külterületén, a Palaica nev(í határrészben, az
ún. Bence-háttól délre. A jelenleg is horpokbányászással bolygatott terület egy fiatal almáskertben található,
melyet a helyiek Rókalyuknak neveznek.
A bejelentő elmondása szerint korábban a leszakadó
part oldalából nagy mennyiségű kerámiát lehetett összeszedni, és megfigyelhető volt a lelóbely rétegződése is.
Jelenleg azonban moha és avar fedte, ezért csak kevés
késő bronzkori felsőszőcsi(?) kultúrás kerámiát és obszidiánszilánkot gyűjthettünk. A lelóbely az egykori Bencepatakhoz tartozó hurok K-i végétó1 közvetlenül D-re,
a
,
Csaroda-Fejércse mű útból Ny-ra leágazó dűlőúttól E-ra,
mintegy 100 méterre húzódik.
Munka társak: Gál Balázs, Mester Andrea.
PINTYE GÁBOR
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,

Az útnak ugyanezen az oldalán, a viszonylag új
keletű gyümölcsösök közt húzódó egyetlen szántott
parcellán azonosítottuk a 4. sz. lelónelyet. A felszíni
telepnyon1 iránya az előzővel megegyező, távolsága a
dűlőúttól D-re 430 m, a D-i irányú mezőgazdasági úttól
450 m. Kis n1ennyiség(í, őskori és bronzkori kerámiát,
valamint egy kaptafa alakú kóbaltát szolgáltatott. ,
Recsege-Lapos: Az 5. sz. lelónelyre a dűlőúttól E-ra
260, a déli mezőgazdasági úttól K-re 200 méterre bukkantunk, a gyümölcsösök közt n1agában fekvő
szántó,
földön. Felszínéró1 néhány császárkori és Arpád-kori(?)
cserepet gyűjtöttünk.
Ugyanezen határrész déli részének középsőharma,
<lában, a Csengeri-tói-csatorna derékszögű törésétó1 E-ra
kb. 70 méterre találtuk a 6. sz., kevés császárkori cserép
által jelzett lelónelyet.
Mándi-tag: A 7. sz. településmaradványt a erdővel
telepített határrész K-i, az úttal párhuzamosan szántott
sávjában észleltük, ezért biztosra vehetjük, hogy részben a fiatal nyárfás alá is behúzódik. Kevés császárkori
kerámiát gyűjtöttünk innen.
Csengeri-tó-dűlő és a Gémes-tó-dűlő között: A terüle,
ten a Csengeri-tói-csatornától kb. 300 méterre ENy-ra
húzódó
8. sz. lelónelyen késő bronzkori, császárkori és
,
Arpád-kori edénytöredékeket, orsógombot, fenőkövet,
csiszolt kőeszköz darabját és kerámiasalakot leltünk.
Itt akadtunk rá Csenger város egyik hajdani határjelző
kövének töredékeire is.
Lajika-tag: A 14. sz. lelónely
a határrész Ny-i felében,
,
a Recsege-dombi-csatornától E-ra 150 méterre, a nyárerdőtó1DK-re100 méterre található.
A kevés, jellegtelen
,
bronzkori, császárkori és Arpád-kori kerámiát és tégladarabot szolgáltató településn1aradvány Ny-i szélét, egy
kis kiterjedésű zárt kert inetszi. Ugyanezen dűlő Eny-i
sarkában találtuk a 15. sz. lelónelyet, de feltehetően
átterjed a csengerbagosi ,út K-i oldalára is. A,szántásból
néhány császárkori és Arpád-kori (?) edénytöredéket
gy(fjtöttünk.
Munkatársak: Fábián László (Csengeri Múzeum),
Lukácsné Nagy Márta, Németh Andrea, Subert Csilla,
Lukács József és Jakab Attila (Józsa András Múzeum),
Gál Balázs.
PINTYE GÁBOR

95. Csepreg határa
(Vas megye) R, Ró, Á, Kk, Kú
2007 tavaszán helyszíni szemlét végeztünk a település
több pontján.
Bene-hegy É-i lába: Március 1-jén a halastó DNy-i
partján, a Bene-hegy lábánál, 50x100 111-es területen a
vakondtúrásokban egyenletes eloszlásban őskori jellegű,
de apró, kopott kerámiatöredékeket találtunk. A lelónely
,
nagy valószínűséggel a n1ár ismert, a Bene-hegy E-i lábánál fekvő neolit, bronzkori lelónely folytatása.
Kecskedombi-dűló1e I.: Február 21-én lakossági bejelentést és lelet-beszolgáltatást ellenőriztünk. A Csepreg-

tó1 Ny-ra, ENy-DK-i irányban, több száz méter hosszan
elnyúló dombháton, annak D-i, DK-i, alacsonyabb, teraszosabb területein nem túl, nagy mennyiségű, de egyenletes eloszlásban őskori, Arpád-kori és késő középkori,
kora újkori kerámiatöredékeket illetve salakot találtunk
a szántásban. Kiterjedése kb. 500x300 m. A Kecskedomb
ismert bronzkori lelónely, 13 az általunk n1egfigyelt jelenségek ennek folytatását képezik. A helyszíni szemle és
a térképadatok alapján kiderült, hogy a bejelentő által
a Savaria Múzeumba beszolgáltatott leletanyag (késő
rézkori edények nagyméret(f töredékei) lelónelye és a
térképen általa megjelölt és a jelen terepbejárás által
érintett terület nem egyezik, ugyanakkor egy már ismert
lelónely kiterjedését pontosítottuk. A beszolgáltatott
leletanyag lelónelye ,újabb helyszíni szemle alapján: a
Kecskedon1bi-dűló'k ENy-i része (Kecskedombi-dűló1e II,
Pataki-dűlő),, a Boldogasszony-patak völgyében kialakított halastó EK-i partján húzódó dombhátak.
Kecskedombi-díílők II. (Pataki-dűlő): Március
1-jén elvégeztük a lelónely-azonosítást.
A lelőhely
,
a Kecskedombi-dűló1( ENy-i részén (Pataki-dűlő), a
Boldogasszony-patak egykori teraszán a mai Halastó
partján terül el enyhén emelkedő dombhátakon.
Mint,
egy 300x500 m-es területen a szántásban Arpád-kori,
késő középkori illetve római kori (terra sigillata töredék) kerámiatöredékeket találtunk. A tóparthoz közel
e_ső területen mintegy 6x10 m-es szakaszon ineszes,
habarcsos szétszántott foltot figyeltünk meg, zöldpaladarabokkal. A folt környékén római kori kerámiatöredékek és teguladarabok kerültek elő, római villára
utalva. A múzeumba behozott rézkori kerámiatöredékek
valószín(íleg egy objektumból származnak, amelyet két
m(f velési tábla közötti barázda szántásakor fordítottak
ki, a helyszínen további nagy mennyiségű kerámiatöredéket gylfjtöttünk be innen. A Boldogasszony-patak
felduzzasztásával kialakult halastó a lelónely egy részét
már lefedi, a bejelentő elmondása szerint a tó kialakítása
előtt (római?) épületnyo1nokat figyelt meg. A lelónelyen
2000- 2007 között a következő leletanyagot gylfjtötte:
késő rézkori, késő bronzkori, római kori (terra sigillata)
kerámiatöredékek, gúla alakú agyagnehezék, kovapengék, kóbaltatöredékek, őrlő- és fenó'kövek, 3 db római
kori bronzpénz, ólomsúlyok, kauri kagyló.
Munkatársak: Ilon Gábor, Kolonits László, Ludván
János, Vámos Gábor.
SKRIBA PÉTER

96. Csepreg, 861 Li. és 862Li. sz. utak csomópontja
(Vas megye) B, LT, Á
2007. június 18-25. között szakfelügyeletet tartottam az
új cson1ópont építésének földmunkáinál. A leendő ipari

13
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ILON G.: Régészeti adatok Csepreg és vidéke őstörténetéhez In:
Tanuln1ányok Csepreg történetébó1. Szerk. Dénes József. Csepreg

1996.
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parkba b evezető út tükrének ki alakítása (humuszolási
mélység mindössze kb. 5 cn1) során sok, az iszapolókanál
által elvtigott cseré p- (köztük kelta) és paticstöredéket figyeltein n1 eg. UgyaniLt 2- 3 paticsos folt, illetve sötétebb
e l szí n eződ és n1u tatkozott. /\z 1. sz. árokban kb. 40 cmnyi hun1uszt követ()en jele ntkezett a kavicsos-agyagos
altal aj. /\ szá nto tt rétegbó1 jellegtelen őskori edénytöredé keket gyCíjtött ünk. A 2. sz. kutatóárokban egy kora
bronzkori te lepü lési objektum (gödör) lehetett. Nagy
ni ennyiségCí edé ny (tárolóedény, fazék, tál) töredékei
(bcnyon1kodott, elvágott és bográcsperem-szerű duzzadt
peren1 ek, peren1bó1 induló lapított, átfúrt vízszintesen
álló bütyökfül, fröcskölt, besilnított oldal, lécdíszes darabok) kerültek elő. Mindezekbó1 az következik, hogy az
északabbra kb. 200-250 n1-re található bányagödrökben
Károlyi Mária által feltárt kora bronzkori temető és telepjelenségek DK felé, azaz a Répce és a n1ost épülő csomópont felé folytatódnak. Ugyanígy nyilvánvaló, hogy
a Szentkirályi malon1nál 1990-ben leletmentett kelta
temetője, valamint
település, római kori villa és annak
,
a korai magyar, soros temető, Arpád-kori templon1hoz
tartozó és a késő középkorig használt temető - és az
eddig ,ismeretlen középkori fal u - a Szakony felé vezető
úttól ENy-ra is, azaz a leendő ipari park területére is
kiterjed (Hrsz.: 1901/ 20) .
ILON GÁBOR

97. Cserépváralja , Vár-hegy (Cserépvár)
(Borsod-Abaúj -Zemplén megye) Kk, Kú, ú

2007 . augusztus 21. és október 27. között folytatt uk a
Cserépvár kutatását, a Nen1zeti Kulturális Alapprogram
273 1/0084 sz. pályázata tán1ogatásával.
Az idei évben, új kutatási területet jelöltünk ki a vár
eddig ismeretlen E-i felében.
Az itt kit{ízött Xl. szelvény
,
36 n1 hosszú, 2 in széles E-D-i tengelyű kutatószonda
,
volt. A várbelsóoen lévő mélyedésbó1 indult E felé.
A mélyedés funkcióját ez a szondánk is bizonyította,
azaz a 18. században a vár egy részét és az egykori
belsővár n1agját sziszten1atikusan kibányászták, a falak
köveit kiszedték, alatta pedig a terméskövet több n1éter
mélységben kitermelték a L'Huillier kastély építéséhez.
A n1élyedés ezután részben feltöltődött apró kőtörme
lékes rétegekkel.
,
Innen E-ra, a várhegy oldalában inegtaláltuk a
visszaforduló belső és külső várfalövet. Mindkét falat
a sziklafelszínre építették rá. A belső falöv n1integy
100 cm vastagságú volt, belső falsíkját a 18. sz. folyamán
teljesen visszabontották, külső falsík.ja a hegy meredeksége miatt itt n1ár 1 m n1agasságban n1egvolt. Ezen fal
datálása n1ég ne1n ismert pontosan, mivel a 18. századi
bányászat elpusztított minden belső rétegződést, itt a
vékony erdei humusz alatt mi is csak a tufás sziklafelszínt találtuk.
A belső falöv és a külső fal öv közötti falszorosban a
várfalak fehér, n1eszes, köves „önn1aga„ törn1elékének
eltávolítása után keményebbre taposott, barna földes

járószintet találtunk, amely 10 cm vastagságú volt, alatta
már a sziklafelszín
következett.
,
A járószint E felé lejtett, ezért szintegyengetést végeztek rajta: törn1elékes, földes rétegekkel egyenlítették
ki a lejtést. A járószintek enyhén felhúztak a falra, tehát
annál késóobi kialakításúak. Ezen rétegekbó1 kevés 15.
századi leletanyag került elő, an1i a falszoros és a külső
falöv létrejöttét a 15. sz. végére datálja.
A külső várfal itt is kétrétegű, egy korábbi (a falszoros alapján 15. sz. végi) belső 100 cm vastag réteg, an1it
,
késóob jóval vastagabb falréteggel megköpenyeztek. Igy
a teljes vastagsága közel 3,5 m . Belső falsíkja alig maradt,
külső síkja azonban több n1éter magasan megvan. A fal
köpenyezésének oka részb en statikai, ezzel erősítették
meg a belső rétegét, de mivel a várban mindenhol ilyen
vastaggá képezték ki, ezért valószínű, hogy a 16. sz. közepén a tűzfegyverek ellen, illetve a török megjelenése
miatt erődítették meg ily módon a Cserépvárat.
A külső várfal kü l ső oldalán szintén tapasztaltuk,
hogy a lefaragott sziklafelszínre építették a falat, nem
függó1egesre, hanem kissé rézs(ísre. A sziklafelszínt itt
1 in vastagságban egy vöröses-barnás, erősen faszenes
és 17. sz. végi szen1éttel teli réteg fedte . Ez a réteg
erősen lejt a palánkfal irányába. A faszenes és szeméttel teli mivolta arra utal, hogy a várbelsóoen történt
égés után belülr61 kihordták/ kiöntötték a szei:-1etet a
külső várfal tövébe. Ennek idejét a benne talált leletek
alapján az 1687-es várostrom utáni kijavítgatásokh oz
köthetjük.
A XI. szelvénnyel direkt átvágtuk a palánk és a várhegy között en1elkedő dombot. Ezt korábban a formai
jegyek alapján védműnek, ágyúdon1bnak véltü k. Az
átvágással tisztázódott funkciója. Rétegei elfedik a várfalak pusztulási rétegét, az „önn1aga„ törn1elékét, tehát
a várnál késóobi a don1b. Rétegződése is érdekes, felül
riolitos kőtörn1elékes, alatta kevert földes. EgyértelmCí
tehát, hogy a 18. századi kóoányászás során a n1eddőt
ide hordták, így keletkezett
a domb.
,
A XI. szelvény E-i végében átvágtuk a palánkot,
itt 2 in szélességben nagyon ke1nény bedöngölt földet,
benne egymásra meró1eges árkokat találtunk, azokban
sok helyen erősen kiégett paticsdarabokat. Ebbó1 arra
következtettünk, hogy egy rácsszerkezetes palánk
lehetett, an1it történeti források alapján 1687-ben felgyújtottak. A palánk belső oldalán erősen len1élyült a
terep, itt nyílván egy árok lehetett, an1elyben aztán több
járószintet is kialakítottak a késő középkorban, n1ajd a
kora újkorban. Az árokból kitermelt sziklás-törmelékes
földb61 egy döngölt sáncot emeltek, erre építhették a
kora újkori palánkszerkezet n1egtalált elen1eit.
Az idei évben tovább mélyítettük a 2005-ben elkezdett III. szelvény K-i végét. Itt külső falöv alját kerestü k. Ezt is a sziklafelszínre építették, a XI. szelvénynél
leírtakhoz hasonló n1ódon, annyi különbséggel, hogy itt
az alsó 1 n1éteren egy lépcsőszerűen kiugró lábazatot
találtunk. Ezzel a III. szelvényben megismerhettük a
fal teljes kiterjedését, struktúráját.
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Befejeztük a 2006-ban elkezdett X. szelvény bontását, ami egyértelműen tisztázta a belsővárban lévő
katlanszerlí mélyedés eredetét. A korábban elért felszínt
(S130) átvágtuk, alatta egy 40-50 cm vastag, kemény
szürke agyagréteg volt (a Vár-hegyen nincs természetes
agyag, ezt idehozták). Az agyagréteget a sziklafelszínen közel vízszintesen helyezték el. Kiderült, hogy ez
lehetett a vár ciszternája, annak alját vízzáró agyaggal
tapasztották ki. A vár felhagyása után a ciszterna elkezdett feltöltődni, ennek eredménye a 60 cm vastag réteg
létrejötte. A 18. századi kastélyépítkezéshez kapcsolódó
kó'bányászás során a ciszterna oldalfalait is elkezdték
letermelni. Az S130 szint lett a bányászat járószintje,
ettó1 felfelé éles törésű a szikla (kővágás nyoma), ettó1
lefelé lágy törésű a szikla (a ciszterna eredeti sziklába
vágott oldala). A lágy törésű szikla ívelődése alapján
hozzávetó1egesen kiszerkeszthető a ciszterna eredeti
mérete. A ciszterna falainak kibányászásával
egész
,
bányaudvart alakítottak ki, ennek E-i szélét fogtuk
meg a XI. szelvény D-i végében. Ez a visszatöltődött 18.
századi eredetlí bányaudvar látható ma a katlanszerlí
inélyedésben a hegy közepén.
A tavaly a VII. szelvényben megfogott külső várfal
külső oldalát is megvizsgáltuk az idén. Vastag szemetes,
humuszos, törn1elékes réteget bontottunk el, amelyben
sok 17. sz. végi lelet volt. Ez egy várbelsó'bó1 n1ásodlagosan kikerült réteg, amely a várfalak pusztulása után
erodált a belsővárból lefelé. Alatta itt is megtaláltuk
a XI. szelvényben regisztrált vöröses-barnás, faszenes
réteget, benne sok 17. sz. végi szeméttel. Ennek egyelő
re nem kerestük meg az alját, egy mesterséges szinten
n1egálltunk a bontásával. A rétegződés meghatározása
után az itt lévő külső várfal külső falsíkját egy 8 m széles
szakaszon n1egtisztítottuk a hun1usztól és a másodlagos
rétegtó1.
SzöRÉNYI GÁBOR ANDRÁS

98.

Csővár,

sportpálya
(Pest megye) LT

2007 augusztusában egy n1agánszemély értesítette a
váci múzeumot, hogy Csővár község Penc feló1i végén
az országút n1elletti partoldalban egy csomóban köveket
látott. Helyszíni szemlénken kiderült, hogy a helyszín
DNy-i széle, a Penc-Csővár
(Hrsz.: 266) a belterület
,
közti országút E-i oldala, az a hely, ahol 2004 nyarán
benzinkút építéséhez 100- 120 m hosszan, 30-60 m
szélességben, 3,5-4 m mélyen levágták a domboldalt
végül nem épült meg).
(Hrsz.: 267; a benzinkút
,
A bevágás E-i oldalában valóban látszottak két
helyen, közvetlenül a felszín alatt kövek, ezek azonban
n1odern épület alapozásához tartoztak, téglák is voltak
köztük. Ezenkívül az oldalban semmilyen régészeti
jelenség nem mutatkozott. Bejárva a helyszínt, közvetlenül a bevágás mögötti földút felszínén csontokra
lettünk figyelmesek, melyek emberi vázhoz tartoztak,
a csontok között zöld színű bronztárgy részlete és apró

kelta cserepek is voltak. A sírt a K felé lejtő domboldalon lezúduló esővíz moshatta ki, a felszínre került
csontokat az úton közlekedő jár1nűvek is folyamatosan
roncsolták, ezért n1ég aznap feltártuk és dokun1entáltuk
a sír n1aradványait.
,
I-Ianyatt fekvő, nyújtott váz, tájolása DK-ENy 2901100. A vázból néhány borda, a bal medence kis darabja,
a töredékes comb- és lábszárcsontok, valan1int a jobb
kézfej néhány csontja maradt meg eredeti helyzetben.
Mellékletek: a jobb kar mellett korongolt, omfaloszos
aljú tál alsó része. A tál n1ellett egy másik, kisebb edény
töredékei. Az agyagos talaj miatt az edények rendkívül
mállékony á11apotúak, felszedéskor pici darabokra estek
szét. Fél cm átn1érőjlí, trapéz átmetszettí, átfúratlan
üvegpaszta(?) tárgy 1 cm hosszú darabkája a mellkas
felső részén. Vaslánc(?) szétesett darabjai a mellkason,
erősen korrodált állapotban. i\z alsó lábszárak között
8 cm átmérőjlí, pecsétlős-véglí, rovátkolt bronz karperec
két darabra törve, nyilván másodlagos helyzetben. A sír
a csővári 10. sz. lelóbely kelta temetőjéhez tartozik.14
Kőv ÁRI KLÁRA

99.

Dabas, Fertályos-földek
(Pest megye) Á, Kö, Kk

2007. július 31. és augusztus 13. között
próbafeltárást
,
végeztünk
a lelóbelyen, Dabastól EK-re az 5. sz. úttól
,
E-ra, egy nagyobb kien1elkedés DK-i oldalán (Dabas 18.
sz.
lelóbely). A terepbejárásokkal n1ár feltérképezett
,
Arpád-kori és középkori télepet akartuk beazonosítani. A próbafeltárás sor~n 4 kutatóárkot nyitottunk,
an1elyekben nagy sCírűségben kerültek elő a változatos
forn1ákat inutató - gödör, verem, cölöplyuk, kemence, padló - objektumok. A harmadik kutatóárokban
sorban egymás mellett, a felszínhez közel öt különálló
padlószint, közöttük mintegy 40 cn1 széles fekete sávok
- vélhetó1eg döngölt falmaradványok - kerültek elő,
nem eldönthető, hogy különálló házak padlóiról vagy a
késő középkorra jellemző ugyanazon többosztatú ház/
házak helyiségeiró1 van szó. Az egyik házban földbe
ásott kemence maradványai voltak. Helyenként foltokban pusztult padlótöredékek mutatkoztak, amelyeket a
szántás a viszonylag vékony humuszréteg miatt erősen
n1egrongált. Összesen legalább 10 különböző padló volt
azonosítható, amelyek közül kettőt átvágtunk, egyiküknél legkevesebb 3 azonosítható megújítási szinttel
találkoztunk. A gödrök/vermek nem n1utattak egységes
formát, mélységük is különböző, főként méhkas alakú
és hengeres vermek, gyakran egymásba ásottak, kevés
leletanyaggal. Soknak a betöltése erősen hamus és
átégett, paticsos volt, továbbá egy esetben földbe ásott
kemence törmeléke valószínűsíthető. Az árkokl<al - a
magas obj ektumsűrűség alapján - vélhetó1eg a lelóbely
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legintenzívebb részét kutattuk. 'l'elepülésszerkezeti következtetéseket nern lehetett levonni, azonban világos,
hogy többrétcgCí, több periódusú településró1 van szó.
'l'öhbségéhcn középkori /késő középkori
leletanyag ke,
rült elé), dc n é hűny objcktun1 Arpád-kori kerámiát tartal n1azotl. /\ kcr{1111 ia zöme, főként a felszínen gyűjthető
anyag, a 14- 15. századra keltezhető.
MIKLÓSITY SzőKE MIHÁLY

100. Dabas, Te mplomdomb, Fertályos- fö lde k
(Pest r11egye) Kö

!\Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007. november
27. és december 21. között végzett megelőző régészeti
feltárást a leló'helyen (Hrsz.: 2362/ 6, 8). Ugyanitt július
13-31. között a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat próbafeltárást folytatott. Akkor 66 objektumot
,
dokumentáltak, a sorszámozást mi 67-tó1 folytattuk. Ev
végéig mintegy 320 régészeti objektumot tártunk fel.
Ezek legnagyobb része változó mélységű, kerek, méhkas
alakú gödör volt. Többnek az oldalát és alját agyaggal
kitapasztották. Betöltésük szinte kivétel nélkül erősen
harnus, többrétegCí, mesterséges volt. Gyakoriak voltak
bennük a fé1nleletek (sarló, kulcsok, szögek, övcsatok
zabla, patkó), csonteszközök (csontkorcsolyák, festett,
faragott csontlapok) és kőeszközök (fenő-, őrló1<övek) .
A lakóobjektumok csoportokban helyezkedtek el, földfelszín alá n1élyedő alapterületük 3-4x8-10 m. A keményre döngölt, taposott, vastag, sárga agyagpadlón
égett gerendanyo1nokat, ép edényeket (fazekat, szilkét,
palackot), a hamus betöltésben háztartási kellékeket
(késeket, kanalat, orsógombot) és mezőgazdasági vaseszközöket (sarlót), bronzvereteket találtunk. A hamus
betöltés(í objektumok, az in situ n1egfigyelt leletek és a
gazdag fén1anyag alapján feltételezhetjük, hogy a település tűzvészben pusztult el. A kerámiaanyag alapján
az általunk vizsgált településrészletet a 13-14. századra
keltezhetjük. Kézikorongolt és gyorskorongolt edényeket
egyaránt találtunk. A korai időszakra a kettős tagolású
peremek és a bekarcolt csigavonalas díszítés j ellen1ző,
míg a késóbbire a galléros és lekerekített peremtípus,
hornyolt díszítéssel. A négyzetes alaprajzú, ácsolt szerkezetű, 5 m-es n1élységig kibontott kútból és a házakból
nagy mennyiségű asztali kerámia (pohár, szilke, festett
kancsó, palack) származott. Szórványként került elő egy
14. század végi velencei aranydukát.
Munkatársak: Farkas Zoltán, Szeredi Anna régészek;
Susits Diana régészhallgató; Liebhaber Réka, Márkus
Balázs, Szabó Zsanett, Szécsényi Zoltán, Szrnka Attila
régész technikusok.
,
RÁCZ TIBOR AKOS

Felsó1eperd-puszta: Ismét bejártuk a lelónelyet, sikerült pontosítanunk a faluhely kiterjedését a szántásban.
Középkori cserepeket a légi felvételen jelentkező foltok
környékén gyCíjttöttünk, az erdősávtól (és a ten1plomtól) D-re. A leló'helyen egy kóbaltatöredéket és egy
inagkövet is találtunk, an1ely a közeli őskori lelóbelyró1
kerülhetett ide.
Kó'kúti-major: Egy Wosinsky Mór által Dalmand
határában említett középkori templomot kerestü nk,
ahol Fröhlich Róbert a 19. sz. végén ásatást is végzett
(bizonyosan római korinak tartva az épületet), amelynek során „2 bronzfigurát s egy feliratos harangdarabot
talált".
Az egykori Kó'kúti-major helye Dahnand szélétó1
,
EK-re
kb. 0,5 km-re található, a közelében eredő Túri-víz
,
E-i partján. A major helyétó1 DNy-ra, a patak D-i felén
fekvő, ÉNy felé benyúló földnyelv közepén, nagy területen szétszántva, közepes sűrűségben apróra tört vegyes
tégla- és kőtörmelék található. A téglák között sok volt
a római téglatöredék, amelyek vélhetó1eg a közeli Iovia
épületeibó1 kerültek ide (egyetlen szürke római cserép
is eló'került). A falu neve bizonytalan.
Petőfi u.: Bertók Gábor 2000-ben légi fotón jelentkező objektun1ok terepen történő ell enőrzése során késő
középkori cserepek mellett kő- és téglatöredékeket talált
Dalmand belterületének DNy-i sarkában; az enyhén
kimagasló, 20x10 m-es,, intenzívebb részt elpusztult
templomnak tartotta.15 Uj ra azonosítottuk az
épületet:
,
a Petőfi utca végétó1 D-re kb. 100 m-re, az E-D irányú
villanyoszlopsortól Ny-ra kb. 20 m-re igen intenzíven
fó1eg kő- és kevesebb téglatörmelék jelentkezett a
szántásban, meszes habarcsdarabok kíséretében. A villanyoszlop tövében rengeteg, a szántásból kihordott,
fó1eg római eredet(í építőanyagot találtunk, köztük pl.
3 téglasor-szélességű faltömböt is. Ezek - a környék
középkori ten1plon1helyeihez hasonlóan - valószín(íleg
Iovia területéró1 kerülhettek ide. A lelóbely középkori
falunévvel való azonosítása nem n1egoldott.
Munkatárs: Szabó Máté (PTE).

K.

NÉMETH ANDRÁS

102. Dávod, Bocskai út vége
(Bács- Kiskun megye) B, Sza

2007 novemberében a Baja-l-Iercegszántó 51 . sz. út
rehabilitációjához készített örökségvédelmi hatástanulmány részeként régészeti terepbejárást végeztem
az útfejlesztés egyes szakaszain. Ennek során tudtam
megfigyeléseket tenni a leló'helyen. A 2005-ben célzott
régészeti terepbejárás során előkerült - részben a 3. sz.
lelóbellyel összefüggő - lelóbely az 51. sz. közlekedési út
bal oldalán található. A felszín kint jártunkkor szántott
volt, jó látási viszonyokat nyújtott. A területen mintegy
250-300 in-es sávban szétszóródva jelentős mennyiségű

101. Dalmand határa
(Tolna megye) 0 , Ró, Kö
//

2007. január 13-án célzott terepbejárást végeztünk a
település több pontján.
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kerámiát gyűjtöttünk, n1elyek túlnyon1órészt bronzkoriak, de akad köztük néhány szarmata töredék is. Az
őskori és szarmata település a környezetébó1
határozot,
tan kiemelkedő egykori vízfolyás E-i magaspartján, egy
nagyjából Ny-K-i irányba húzódó don1bháton fekszik.
A lelónelyet az 51 . sz. főút és a 182+445,10 k1n-szelvényben balról csatlakozó földút kettévágja. Nem zárhatjuk
ki, hogy a 7. sz. lelónely összefügg a Dávod 3. sz. 1975
óta ismert régészeti lelónellyel (Bocskai út 17.), amelyet
most fedettsége miatt bejárni nem tudtam.

F.

LAJKÓ ORSO LYA

103. Debrecen, Alma utca (Papp-tanya)
(Hajdú-Bihar megye) B

2006 novemberében Madar Miklós helyi lakos a birtokában lévő, általa bronzkorinak tartott tárgyakat hozott
restaurálásra a Déri Múzeumba. A beérkezett leletekró1
kiderült, hogy Debrecen DK-i határában fémkeresőzés
során egy cson1óban találta. A restaurálást követően a
n1úzeum megvásárolta a leletegyüttest és az a Régészeti
gyűjteménybe került. Nagy valószínííséggel egy késő
bronzkori bronzkincs került elő. A találó n1eg tudta jelölni a pontos előkerülési helyet, ahol hitelesítő ásatást
végeztünk 2007. január 10-én.
A lelónely Debrecen DK-i részén (Lenc-telep) lévő
Aln1a utca meghosszabbításaként folytatódó földút K-i
oldalán, attól 200 m-re, egy belvízelvezető csatornától
D-re lévő földháton (a Kondoros magaspartján), a
Szilágyi- és Papp-tanyák között található. A környéken
tartott első terepszemle során a depó találási helyétó1
D-re 300 n1-re lévő, részben beerdősített don1b géppel
lehumuszolt oldalában településre és fémművességre
utaló nyomok (kerámiatöredékek, égett folt; bronztárgyak töredékei, bronzöntecsek és öntőcsapok) kerültek
elő. A fémkeresőzés során kiásott „rablógödör" köré egy
téglalap alakú (2x3 m) szelvényt nyitottunk, n1elyet K-i
irányban a műszer jelzéséhez igazodva kb. 1 ,3 m-rel
n1egnagyobbítottunk.
A hitelesítő szelvényben jól dokumentálhattuk a
fémkeresőzés során ásott rablógödör helyét, valamint a
bronzdepó tárgyait tartalmazó edényt is, n1ely apró darabokra tört, viszont jól rekonstruálható volt. A kinyitott
szelvény alján jól láthatóan kirajzolódtak a szántás nyomai, n1elyek iránya megegyezett a leletek szóródásának
irányával. Tekintettel arra, hogy a depó gödre mindössze
az altalaj és a humusz váltásának határáig mélyedt le,
biztosra vehető, hogy a leletegyüttest a mezőgazdasági
n1űvelés bolygatta, húzta szét. A hitelesítő szelvényben
a depót magába foglaló füles fazékkal együtt 17 leletet
azonosítottunk be in situ.
Korábban, a találótól a múzeumba került kollekció
6 darabot tartalmazott. Ezenkívül a leletegyütteshez
tartozhat a bontás során szórványként kikerült és a
szelvény környezetében
fémkeresővel talált 15 db
,
bronztárgy is. Igy feltételezhető, hogy összesen 22+15
(?) db tárgyat tartalmazott a raktárlelet.

A depó előkerü lési helyének 50 méteres környezetében végzett fémkeresős vizsgálat során n1ás korszakok
fémtárgyai is napvilágra kerültek: 3 élű szkíta bronz nyílhegy, 2 db rón1ai ezüstpénz, honfoglalás kori bronzveret,
középkori érem, 2 db római császárkori bronzfibula
töredéke (az egyik bronz, a másik bin1etál - vas tűvel
és rugóval) egyéb recens bronztárgyak.
A depó összetételét tekintve különböző inéret(í, súlyú és formájú öntecsekbó1, töredékes bronztárgyakból
(lándzsahegy, karperecek, rúdszerű eszközök töredékei,
sarlótöredékek, f(írészlap-töredékek, tekercs) és rontott öntvényekbó1 (tokos balták) áll. Ez alapján okkal
feltételezhető, hogy beolvasztásra, újraöntésre szánt
tárgyakból álló raktárlelet.
Keltezését tekintve a lándzsahegy és a két tokos
balta szolgál megbízható támpontként. Ezek alapján
a Reinecke BD periódusra, az ópályi horizontra datálhatjuk.
Munkatársak: V. Szabó Gábor (ELTE Régészettudományi Intézet) és Liviu Marta (Muzeul Judetean Satu
Mare) régészek, valamint László Attila fém restaurátor,
Tóth Mihályné, Tóth Miklós és Bacskai István technikusok.
DANI JÁNOS

1 Oli. Debrecen, Hatvan utca 39.
(Hajdú-Bihar megye) Kk, Kú

2007. április 2-3-án megelőző régészeti feltárást végeztünk az építési telken. A korábban itt álló házak
építésekor a pincék kiásásával megsemn1isíthették a
régészeti objektun1ok egy részét, így csak egy kb. 100
m 2-es területen voltak bolygatatlan régészeti jelenségek.
A lelónelyen hét középkori és kora újkori gödröt tártunk
fel. A kerámiaanyag nagy része világosbarnára, vagy
vörösre égett fazekak töredéke, de találtunk valószínűleg
Gömörbó1 szárn1azó fehér edények maradványait is. Az
állatcsontok nagy része szarvasmarháktól szárn1azik, de
előkerült disznó-, juh- és lócsont is. A fémtárgyak közül
kiemelkedik egy összehajtott bronzlen1ez, amelynek
funkcióját talán a restaurálás után lehet megállapítani.
Az előkerült leletanyag jó keresztmetszetét adja a 15-18.
századi debreceni fazekasságnak.

D. SZABÓ

LÁSZLÓ

105. Debrecen, Piac utca 57-61.
(Hajdú- Bihar megye) Á, Kö, Kú

A területen tömbrehabilitáció miatt több lépcsóoen
megelőző feltárásokra volt szükség. Az első üte1nben
2007. október 3-19. között, iníg a másodikban november
5-16. között dolgoztunk. Összesen 347 m 2-t tudtunk
feltárni. Az 5 m vastag, újkori, törmelékes feltöltés alatt,
30 régészeti objektumot
gyakorlatilag a talajvíz szintjén
,
tártunk fel. Egy esetleg Arpád-kori gödör mellett az objektumok különböző méretíí tárológödrök, cölöplyukak,
és egy kút középkoriak vagy kora újkoriak voltak. A lelet-
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anyag nagy része állatcsont és ke rámia, de a talajvízbó1
sok farnaradvá ny is cló1<erült.
SZABÓ LÁSZLÓ

106. Debrecen, Széchenyi utca 31 .
(Hajdú- Bihar megye ) Sza , Á, Kö, Kú

2007. 111á rcius 12. és április 27. között megelőző feltárást
végeztünk a telken irodaépítést megelőzően. A kutatott
810 m 2-en 71 régészeti objektumot tártunk fel. Az újkori,
kb. 2- 2,5 m vastag törmelékes feltöltés alatt négy régészeti korszakból származó leleteket találtunk. A szarmata
objektumokat a késó'bbi beásások nagyrészt elpusztították, biztosan csak egy gödör volt leletanyaggal ,keltezhető,
a többi kerámia szórványként került elő. Arpád-kori
kerámia szintén inkább szórványként került elő, az objektumok nagy része középkori és kora újkori volt. Egykét kisebb gödör és árok mellett egy bizonytalan korú,
cölöpszerkezetű épületet és több kutat tártunk fel.
SZABÓ LÁSZLÓ

107. Debrecen, Széchenyi utca 52-Sli .
(Hajdú - Bihar megye) Á, ú

2007 augusztusában régészeti szakfelügyeletet láttunk
el a telken tervezett beruházás területén. A jelenlegi
utcaszinthez képest 2,5- 3 m
mélységben végzett alapo,
zási munkák közben több Arpád-kori kerámiatöredéket
is találtunk a kitermelt földben. Mivel a korábbi épületek pincéi még ennél a szintnél is mélyebbre nyúltak,
ezért a sávalapozásban sokáig csak a betemetett, újkori
pincék nyoma volt látható. Az egyik sávalapban egy
1,2 m átn1érőjtí, sötétbarna, kerek folt jelentkezett a
sárga agyagos altalajban, mely egy mély, nagyméretli
18- 19. századi kútnak bizonyult. Az objektumban semmilyen bélés nyon1át nem észleltem, eltekintve attól,
hogy a betöltés nagyon könnyen elvált a kút oldalától,
amelyen sötétbarna-fekete színű lerakódás látszott.
A kutat a jelenlegi talajvízszint közelében észleltük,
ezért a feltárást a betörő víz és a fokozott omlásveszély
miatt csak 1,3 n1 n1élységig tudtuk folytatni. A rendkívül
leletgazdag objektumból nagyon sok mázas és mázatlan
kerán1iatöredék, állatcsont került elő. Ezt követően a
további alapozási n1unkák régészeti jelenséget már nem
érintettek.
Munkatársak: Kolozsi Barbara régész, Balogh Csaba
ásatási technikus.
SZOLNOKI LÁSZLÓ

108. Debrecen, Vág utca
(Hajdú- Bihar megye) B

2007. n1árcius 19-23. között megelőző régészeti feltárást
végeztünk a 18807 / 1 hrsz. építési telken. A terület a
Hatvan-utcai-kert egyik legmagasabb kien1elkedésének
D-i lejtőjén helyezkedik el. A területen egy kutatóárokkal 5 régészeti objektumot tártunk fel. Leleteink a kb.

3000 éves késő bronzkori Gáva-kultúrából származnak.
Az edénytöredékek és az akkori házak ta pasztásából
származó paticsdarabok mellett egy rossz megtartású
bronzgyöngy is előkerült. A restaurálás és anyagvizsgálat
után kiderült, hogy
a gyöngyöt ón berakással díszítették.
,
Az építési telek E-i oldalfalánál ásott kutatóárok rétegeinek vizsgálata során kiderült, hogy a késő bronzkorban
a területet még hun1usz fedte, amit késó'bb takart be a
mai talajviszonyokra jellemző ho111ok.
D. SZABÓ LÁSZLÓ

109. Debrecen-Józsa , Al só -Józsa
(Hajdú-Bihar megye) U, B, Szk, LT, Sza

2007. árilis 23. és jú lius 27. között megelőző feltárást
végeztünk a lakóparkká beépíteni tervezett 22 hektáros területen, mely a Tócó-értó1 kb. 400 m távolságra,
a folyásirányt tekintve balra, a folyóvízhez képest 5- 6
n1-rel magasabban fekszik. A többlépcsős kutatás eddig
a lakópark kb. 2,5 km hosszú belső úthálózatán talált
több mint 300 régészeti jelenséget tárta fel.
Legkorábbi leleteink az újkó1eor középső, esztári
fázisából szár111aznak. Néhány gödörbó1 és kútból került
elő a kultúrára jellen1ző festett kerán1ia. A legtöbb régészeti jelenség a késő bronzkori Gáva-kultúrához tartozik.
Ebben az időszakban kiterjedt telepü lés lehetett itt,
mivel az úthálózat majdnem n1in den részén találtunk
ilyen korú leleteket. A telepjelenségek (házak, gödrök,
kutak, árkok) mellett egy kútban négy fiatal egyn1ásra
dobált zsugorított csontvázát is feltártuk.
A vaskorból a szkítákhoz és keltákhoz köthető
emlékanyag került elő, fó1eg agyagnyerőgödrökbó1 és
kutakból. A császárkori szarmata időszakból szintén
agyagnyerőgödrök és kutak feltárására került sor, valamint ebbó1 az időszakból, származik két, egymástól
több száz
méterre talált D-E tájolású erősen bolygatott
,
sír. Az Arpád-korból egy földbe n1élyített házat, néhány
agyagnyerőgödröt és több külső kemencét tártunk fel, a
terület több, egymástól messze eső pontján.
D . SZABÓ

LÁSZLÓ

110. Debrecen-Józsa, Klastrompart
(Hajdú -Bihar megye) B, V, Sza, Kö

2007. szepten1ber 10. és október 10. között leletn1entő
és n1egelőző régészeti feltárást végeztünk a Klastrom
Lakópark területén. A megelőző feltárással érintett
terület nagysága kb. 1600 m 2 volt. A teljesen kinyitott
felszínró1 kiderült, hogy az 1991 -es tereprendezés csak
kis mértékben károsította, és egy régészeti jelenségekkel sűrűn borított, a Debrecen 117. lh. (Klastrompart
2.) néven nyi lvántartott lelőhely található a Lakópark
területén. A terület utólagos felmérését 2007. október
9-én az Archaeodata '98 Bt. munkatársai elvégezték.
2007. október 9-ig a ténylegesen feltárt terület nagysága
2025 m 2 volt. A lakópark úthálózatának területén 88
régészeti jelenséget tártunk fel. Az eló1<erült leletanyag
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több korszakból származik. Az eddigi legkorábbi, kb.
3000 éves en1lékeink a bronzkorból szárn1aznak, de
vannak a vaskorból és a császárkori szarn1ata időszakból
származó régészeti objektun1aink is. A legtöbb régészeti
jelenség az 1981-ben feltárt - jelenleg is védett régészeti
lelónelyként nyilvántartott - középkori te1nplomot körülvevő temetónöz és településhez kapcsolódik.
D.

SZABÓ L ÁSZLÓ

11 1. Debrece n határa
(Hajdú-Bihar megye) U, B, V, Sza , A, Á, Kk, Kú

2007·. decen1ber 21-én terepbejárást végeztünk örökségvédehni hatástanulmány készítése érdekében a
Debrecent délró1 elkerülő és a repülőteret is érintő út
tervezett nyon1vonalán. Az útpálya tengelyétó1 szánútott
100-100 m széles sávot jártuk be. Az 5,3 kin hosszú útszakaszon 10 lelónelyet azonosítottunk, melyek közül 2 már
isn1ert volt. t\ lelónelyek nagy szán1át a kedvező földrajzi
körüln1ények is indokolják: a nyo1nvonal két tern1észetes
vízfolyás, a Tócó és a Kondoros n1agaspartjait is érinti.
A lelónelyek a folyómedrek közelében sCírCísödtek.
A Bellegelő területén a Balogh-tanyánál valamint a
Kondoros-n1ellékén, a Miklósi-tanyánál; a Szepes területén a vasút
mentén, a Tócó K-i és Ny-i partján, a Pásti,
,
tanyától E-ra, a Király-tanyánál és Hajdúszoboszlói AG.
Területén egy-egy, továbbá a Hunyadi Tsz. Területén
két lelónelyet regisztráltunk.
Munkatársak: Hajdú Zsigmond, Dani János, Nagy
En1ese Gyöngyvér, Kolozsi Barbara, Szabó László, D. Szabó
László régészek, Balogh Csaba, Faur Zoltán technikusok.
SZOLNOKI LÁSZLÓ

112. Dég, Ságvár utca
(Fejér megye) N, Kö

2007. június 13-án próbafeltárást végezten1 a tervezett
lakóház területén (Hrsz.: 104/1). A kb. 80 m2 felületCí,
megközelító1egT-alakú szelvény hun1uszolását követően
10 objektum körvonala rajzolódott ki: 1 nagyméretCí
gödör, 1 méhkas alakú ,gödör, 2 kisebb, árkokhoz, kapcsolódó, sekély gödör, 1 EK-DNy irányú árok, 1 ENy-DK
irányú árok, 1 T-alakú gerendalenyon1at(?), valan1int 3
cölöplyuk. Az objektun1ok többségéb61 középkori keránúatöredékek mellett vaskések, vasszegek és állatcsontok,
a n1éhkas alakú gödörbó1 népvándorlás kori kerá1niatöredékek, vassalak, őrlőkőtöredékek és állatcsontok kerültek
elő. Az előkerült objektun1ok jellegük alapján egy késő
népvándorlás kori (8-9. sz.?) lelóbelyhez és a középkori
(14- 15. sz.?) Dég településéhez tartozhattak.
SCHILLING LÁSZLÓ

11 3. Dévaványa-Lórés, sertéstelep
(Békés megye) 0
N

2007. június 7-én helyszíni szemlét tartottunk a Déva-3 . fúráspont területén. A 0246/ 39 hrsz. területet és

környékét bejárva, a tervezett fúráspont közelében új
lelónelyet regisztráltunk. A város közigazgatási határától D-re, kb. 1800 m-re a Dévaványa-Gyomaendrőd
mCíút DK-i oldalán, a mCíúttól kb. 150 m-re található a
lelőhely . Az egykori sertéstelep épületeitó1
D-re, egy
,
keskeny erdősáv D-i oldalán,
egy ENy-DK-i irányú,
,
egykor vízjárta mélyedés EK-i partjára tán1aszkodó
nagyobb kiterjedésCí platón, kb. 100x50 n1-es területen kézzel formált őskori edénytöredékeket figyeltünk
n1eg. A lelónely Ny-i széle a Gyomaendrőd-Dévaványa
n1Cíúttól DK-re kb. 130 m-re jól meghatározható volt.
t\ lelónely területének további kiterjedését nem lehetett
meghatározni.
LISKA ANDRÁS

11 Li. Doba puszta hatá ra
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, Sza , Kö

2007. április 6-8. között terepbejárást végeztünk Dobapuszta és Kőtelek között. 1\. n1unkát a 2004. évi terepbejárás utolsó lelónelyét61 (Besenyszög, Fokorú-puszta)
folytattuk a magaspart n1entén Dobapuszta irányában.
A gát mellett egy lelóbelyet azonosítottunk, melyen neolitikus (Körös-kultúra) és ,szarmata leleteket gyCíjtöttünk
(27. lh.) . Dobapusztától E-i irányban, Hunyadfalva felé
folytattuk a terepbejárást, a 85 n1 tengerszint feletti
magasságot követtük (az egykori magaspartot) . Hunyadfalva és Dobapuszta között, a mai főcsatorna mentén
szán1os lelóbelyet találtunk, melyek szinte összeértek.
A lelónelyeken (28., 31-32. lh.) mindenhol jelentkezett
a szarmata kerámia, emellett középkori (13-14. század)
leletanyagot gyCíjtöttünk.
A leletek a Dan1ja1úch János Múzeun1 gyCíjteményébe
kerültek.
Munkatársak: Bartus Dávid, Váczi Gábor és György
László régészek, Dankó Szabolcs fotós.
KOVÁCS K ATALIN

115. Dunaföldvár, Duna- meder
(Tolna megye-) B, Ró, Á, Kk

2007 tavaszán mederrendezési n1unkálatokat megel őző
kutatást végeztünk a Duna 1558+50-1556+85 fkn1 közötti szakaszán.
A Duna-part topográfiáját a partot követő löszvonulat határozza n1eg. A híd térségében a löszfal meredeken
lejt a folyó felé, a kutatási területnél, a Solt-sziget alatt a
folyó enyhe kanyarulatot tesz DDK-i irányban, a magaspart lejtője és a folyó között egy lapos föveny húzódik.
A solti oldal lapos, a part enyhén lejt és kavicsos (mivel
ezt az oldalt mossa a víz), a dunaföldvári oldal ezzel
szemben zsombékos.
A kutatási terület felső vége egy kősarkantyúnál
található. Ett61 D-re két további sarkantyú nyúlik be a
Dunába. A 1558. fkm. tábla felett mintegy 100 n1éterrel
egy rakon1ány kotrási anyag van felhalmozva. A tábla
vonalában egy partról kin1arkolt kis öböl található. A víz
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a kutatási te rület en 2- 4 n1 mély a külső (meder fel61i)
oldalon, áraml ása ne tTI j el entős. Az 1557. fkm-nél található sarkan tyú a la tt a víz 4 1n 1uély volt, a part közvetlen
köze lébe n is el6rtc a 2- 3 méteres mélységet.
J\. közelhen a parton ta lálhatóak régészeti lelónelyek
(to vá bbá is n1 c rctlen l elónelyű dunai leletanyagokról
,
is tudunk) , n1 e lycke n kelta, bronzkori, Arpád-kori,
közé pkori je le nségek találhatók. Mivel a hegy oldala
a f)u na felé leszakad, ezért innen leleteket moshatott
cl a folyó. J\.z Alsó Öreghegyen, légvonalban kb. 600
iné te rre a kutatási területt61 bronzkori és középkori
lelónely található. Az Alsóhegyi sz61ők nevíí lelónelyró1, melynek pontos kiterjedése nem ismert, bronzkori
jelenség származik. A kutatási terület felett található az
Alsóhegyi-díílő déli széle. A régi térképeket átvizsgálva
megállapíthattuk, hogy az I. katonai felmérés (18. sz.
vége) és a II. katonai felmérés (19. sz. közepe) között
a folyó nem változatta meg medrét jelentősen ezen a
területen.
A felderítő merüléseket csónakból, fenékkötél segítségével hajtottuk végre. A merülések során 4-10 m
széles sávban fésültük át a medret. A búvárt biztosítókötélen tartottuk a felszínr61, ennek segítségével irányítottuk és kommunikáltunk. A kutatást a terület felső
végér61 indítottuk. Azt a sávot próbáltuk átvizsgálni,
ahol az üledékréteg véget ér és a sodrás által tisztán
tartott kavicsos felület kezdődik. Az 1558-as fkm-tó1
a 3. sarkantyúig az üledék a teljes kutatási területet
elborította. A leletek, jelenségek helyét bójával jelöltük
n1eg, és GPS-el n1értük be őket. A terepi térinformatikai módszerrel gyűjtött adatokat DigTerra Explorerrel
dolgoztuk fel.
A kutatási terület É-i végénél átfúrt követ (horgony,
vagy nehezék), valan1int egy tegulatöredéket találtunk.
Az üledékkel borított részeken nem volt lelet., A partról
kimarkolt öbölben (száraz kotrás) bronzkori, Arpád-kori
és középkori leletanyagot gyűjtöttünk. A leletek n1ásodlagos helyzetben voltak, felületüket a víz lekoptatta.
Az 1557-es fk1n-nél található sarkantyú alatt a kavicsos
fenéken csak recens szemetet találtunk.
A dunai kónorgonyokról nagyon keveset tudunk.
Egy nagyobb példány jelenleg bölcskei magángyíljteményben található, kotrásból szárn1azik, illegális körülmények között. Tahitótfalunál, a régi kikötő cölöpjei
előtt egy középen hornyolt példányt találtunk 2003ban. Az új dunaföldvári példány nagyjából háromszög
alakú, a kő természetes formáját csak kis mértékben
változtatták meg. A kötél szá1nára kialakított lyuk a kő
közepén található, gondos kiképzésű, kerek metszetű .
Hegyes vésőre utaló nyo1nok (hosszanti kis hornyok)
kitapinthatóak rajta. A lelet önmagában nem keltezhető, de a vésővel való megmunkálás azt jelzi, hogy
abban az idóoen készült, an1ikor még n1egérte viszonylag nagy energiát áldozni egy kónorgony készítésére,
így az újkori ipari termelés előtti időszakra keltezzük a
horgonyt. Mérete (22-25 kg) alapján alkalmas lehetett
egy csónak horgonyzására. Nyugat-európai analógiák-

ból tudjuk, hogy kőnehezékeket, illetve horgonyokat
nen1 csak hajóknál és csónakoknál alkaln1aztak, hanen1
hálók és varsák rögzítésénél is. A mi kövünk túl nehéz
hálónehezéknek, de varsa rögzítése elképzelhető. Háromszög alakja alkalmassá tehette, hogy egy folyami
csónak orrába helyezzék el.
A szórvány kerámiaanyagot a folyó moshatta el
egy északabbra található lelónelyró1. Az iszap alatt és a
kavicsban további elmosott, erodált anyag lehet, ennek
n1ennyisége, minősége bizonytalan.
A leletek a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeumba
kerültek.
TÓTH JÁNOS ATTILA

116. Dunakeszi, Duna sor 30.
(Pest megye) Ró
2007. augusztus 4-5-én a fenti című ház kertjében
(Hrsz.: 6243/ 1-2) folytattuk a késő római kikötőerőd
2002-ben megkezdett régészeti kutatását. Az ásatás célja
az volt, hogy megtaláljuk
és térképre vigyük a kiserőd
,
Dunához lefutó E-i falát. A kikötőerőd már feltárt falszakaszaiból és Rómer
Flóris 1877-es kutatásának összesítő
,
rajzából az E-i erődfal vonalát
nagy biztonsággal ki
,
lehetett szerkeszteni. Az E-i fal kiszerkesztett vonalát
a sűrűn beépült telken csak a meredeken leszakadó
partfal oldalában, egy keskeny teraszon tudtuk egyetlen
kutatóárokkal átmetszeni. A kitűzött kutatóároknak
,
az iránya - a kikötőerőd tájolásához igazodva - E-D-i,
hossza pedig 3,8 n1 volt.
megfelelően
Az árok közepén várakozásomnak
,
megtaláltuk és fel is tártuk a keresett E-i fal egy rövid
szakaszát. A falazás technikája itt megegyezik a 28 m
hosszan feltárt D-i faléval, azonban a 70 cm magasságig n1egőrződött felmenő fal vastagsága - a D-i fal 160
c1n-es vastagságával szemben - csak 130 cm. Az árkot
tovább bontva kiderült, hogy a fal az alapozás szintjén
itt is cca. 160 cm vastag. Az alapozás tetején tehát - idő
vagy anyaghiány következtében - 30-40 cm-rel beljebb
húzták fel
a lényegesen keskenyebb felmenő falat.
,
Az E-i fal belső oldalán az erőd 50-60 cm vastag,
erősen habarcsos és köves omladékrétege alatt egy sárga agyagos, keményre döngölt szintet találtunk, amely
ráhúzódott az alapozás és a feln1enő fal találkozásánál
kialakult lépcsőre. Ez a szint egy fal belső oldala mentén
létrehozott járószintként azonosítható. Az átlagosan
25 cn1 vastag agyagos, tetőomladékot is tartalma·zó feltöltés alatt, a bolygatatlan barna homokra fejjel lefelé több
töredékes tegulát fektettek, amelyekre egy sorban köveket vagy további tégla töredékeket helyeztek. A kövek
és a téglatöredékek felszíne feketére égett. A fal külső
oldalán a habarcsos omladékot modern beásás bolygatta,
a fal alapozási kiugrását azonban sikerült megtalálnunk.
. Leletanyag csak az omladék feletti humuszos feltöltődés
bó1 került elő. Ezek f61eg késő római kerámiaedények
töredékei voltak, de találtunk egy Valens-érmet és egy
vas nyílhegyet is.
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A ház pincéjében
felmértük és lerajzoltuk a köz,
ponti torony EK-i sarkának maradványait. Itt a falat a
saroknál - egy újabb pincehelyiség kialakításának szándékával - 70-80 cm szélességben áttörték. A falmagban
falazótéglákból rakott két kiegyenlítő sort figyeltünk
meg.
Amenn yiben valóban itt helyezkedett el a torony
,
EK-i sarka, úgy a központi torony falvastagságának meg
kellett haladnia a 3,2 m-t.
MRÁV ZSOLT

11 7. Duna szekcső, Kossuth La jos utca 28.
(Baranya megye) Ró

2007. július 16-án helyszíni szemlét végezten1 Dunaszekcsőn, ahol a Kossuth Lajos utca K-i oldalán az úttest
szélét több száz méter hosszan felbontották. Az aszfalt
alatt kavicsos feltöltés, homok és talajvíz volt. Az árkok
nagy részét odaérkezésemkor n1ár félig visszatöltötték,
ledöngölték. Néhány szakaszon azonban valószínCíleg a
római útburkolat lapos kövei látszottak. A n1agas talajvíz
miatt a kövek alatt levő rétegeket nem állt módon1ban
megvizsgálni. A Kossuth Lajos utca 28. előtt, vala1nint a
Kossuth Lajos utca és az Ady Endre utca kereszteződé
sénél az úttest K-i felbontott széle alatt, mintegy 60 cm
mélyen látszottak az egykori út kövei.
GÁBOR ÜLIVÉR

118. Dunaszentgyörgy, 6. sz. főút nyomvonala
12 1+650- 12 Li+800 km -szakasz
(Tolna megye) B, LT, Ró, Á

2007. június 15. és július 23. között próba- és megelőző
feltárást végeztünk a 6. sz. főút burkolat-megerősítési
munkálatai kapcsán. Mintegy 2700 m hosszan humuszoltuk le a területet az autóút jobb és bal pályája mellett.
A feltárás a jelenkori vízelvezető árok mentén folyt.
,
Asatási területünk 2417 m hosszan, 5-6 m szélességben
terült el, követve a beruházás által veszélyeztetett területek kiterjedését. A feltárt 110 objektun1 közül 26
gödör, 6 árok, egy nyílt tlízhely és 6 épület az őskorra
keltezhető. Ezen belül is az urnamezős kultúra kései
szakaszára (12 gödör, 2 épület, 1 árok), valamint 4 kelta
ház és 2 gödör a késő vaskorra datálható. Az épületek
általános jellemzője, hogy félig földbe mélyítettek, téglalap alakúak, lekerekített sarkúak, ledöngölt vagy lejárt
padlóval és cölöphelyekkel rendelkeznek. ,Az objektumok másik része a Kr. u. 4-5. századra, az Arpád-korra
és a kora újkorra tehető. A Kr. u. 4- 5. századot érintően
egy temetőrészt sikerült feltárnunk 9 sírral. Két férfi, 3
gyern1ek és 4 nő csontvázas rítusú sírja látott napvilágot.
A sírok különlegességét a késő római kortól eltérő KNy-i tájolás, valamint a mellkason keresztbe tett kezek
adják. A viseleti tárgyak kivétel nélkül a késő római
világot tükrözik. Nyitott véglí, kígyófejben végződő,
négyzetesen lapított végű bronz karperecet, jelentős
mennyiséglí paszta- és kőgyöngyöt, hagymafejes fibulát
és cipőcsatokat találtunk. Feltártunk n1ég egy római

kori
anyaggal keltezhető sütőkemencét, valamint négy
,
Arpád-kori sütőkemencét is.
HERBÁLY RÓBERT

119. Dunaújváros, Halász sor-Szent Istvá n utcaTáltos utca
(Fejér megye) B, Kú

2007. n1ájus 7. és július 31 . között szennyvízcsatorna
építését megelőző feltárást végeztünk a fenti utcák
tnintegy 575 m hosszú szakaszán. A terület a régészetileg
igen j elentős Rácdomb aljában található. Sajnos ezen a
részen sehol sem kerültek elő objektumok, leletek is csak
javarészt a Táltos utcában voltak, de itt is teljesen keverve
találtunk bronzkori, kora újkori és 20. századi kerámiát,
valamint állatcsontokat. A Halász sor egy részén újkori
feltöltés van, ebben természetesen szintén csak 20. századi kerámiatöredékek illetve állatcsontok voltak. A Halász sor nagyobb része, n1ely egykor a Duna árterülete
volt, teljesen leletmentesnek bizonyult. A Szent István
utcában szintén csak kevés újkori kerámia, állatcsont
valamint egy 1890-es években készült érme került elő.
BUZA ANDREA

120. Dúzs, Kaposra-dű
lő
„
(Tolna megye) 0

2007. április 17. és augusztus 28. között régészeti
szakfelügyeletet láttam el a 6532. sz. út 3+ 700-7+200
km-szelvény közti szakasz rekonstrukciójának földmunkálatainál. A kiviteli munkák során tett megfigyeléseink
szerint az alábbi szakaszokon vannak régészeti lelóbe1yek: a jobb pályában 6+200- 6+380, a bal pályában
6+200-6+400 km-szelvényekben, illetve a bal pályában
6+480-6+660, jobb pályában 6+480-6+640 km-szelvényekig. Két helyen őskori településre utaló szórványos
telepnyomokat figyelhettünk n1eg az útpadkában, illetve a környező területeken. Szemléink során régészeti
leletanyag, illetve értékelhető jelenség alig került elő.
Mindössze a jobb pályában a 6+580 kn1-szelvénynél
került elő a felszínen egy kovapenge és 1 db 1nintegy
féltenyérnyi díszítetlen őskori edénytöredék.
SZABÓ GÉZA

1 21 . Ebes, Zsong-völgy
(Hajdú- Bihar megye) U, Szk, LT, Sza, Kö

2007. augusztus 3. és október 17. között megelőző feltárást végeztünk a kiépítésre szánt (Hrsz.: 1058), 12 747
m 2-nyi területen. A 2003- 2004. évi előzményekhez
igazodva folytattuk a stratigráfiai egységek, illetve az
objektun1ok számozását. Idén 283 objektumot bontottunk ki. A feltárásra kijelölt terület a lelóbely ÉNy-i határára esett: ezt a határt az egykori vízfolyás a Zsong-ér
inedre képezi, mely felé a felszín határozottan lejt. Az
ásatáson 5 időszak településének maradványait sikerült
azonosítanunk.
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A legkor{1bbi települést az AVK késői időszakába
tartozó Esztár-csoport objektumai képviselik. Ebbó1 az
iclőszakból csak a kisebb-nagyobb amorf agyagnyerő- és/
vagy hulladékgödröket sikerült inegfigyelnünk. 1\ település elhelyezkedésének legjellemzó'bb vonása az, hogy
a vízfal yás n1edrétó1 távolodva a neolit objektumok
szán1a egyre csökkent, n1íg a n1eder közvetlen közelében
tartható a legintenzívebbnek, sőt több esetben - feltételezhetően egyébként a szárazabb éghajlati periódus
n1iatt - az időnként visszahúzódó, esetleg kiszáradó ér
medrében is több ilyen objektu m, került elő. A telepü lési
objektumok nlellett 5 KDK-NyENy tájolású csontvázas
temetkezés is napvilágra került.
Az egyik gödör betöl,
tésében kibontott KDK-NyENy-i tájolású, jobb oldalára
zsugorított egyén sírja mellett a gödör paticsos, sok
kerámiatöredéket és állatcsontot ta1talmazó betöltési
rétegébó1 előkerültek egy n1ásik en1ber bizonyos vázcsontelen1ei is, n1ely alapján ez esetben valószínűleg
nem temetkezésre következtethetünk.
A középső vaskorban (Kr. e. 7-6. sz.) létesült szkíta
település elemei is napvilágra kerü ltek, bár ebben
az időszakban a település közpo n ti része a n1aitól
150-200 nl-rel délebbre, a 2003. évi feltárási területen
összpontosult, ugyanis ott kerültek elő a lakó és egyéb
funkciójú félig földbe n1élyített épületek. Az egyébké nt
is igen laza szerkezetűként j ellemezhető településnek
ez itt egyérteln1Cí perifériája volt, hiszen csak néhány
kisebb táro ló- és néhány nagyobb agyagnyerőgödör
datálható erre az időszakra. Ezt követően a késő vaskor
időszakában a kelták megtelepülésének nyo1nait is
n1egfigyelhettük.
A La Tene C időszakból előkerült egy
,
EN y-DK-i tájolású, félig földbe mélyített, téglalap alakú
épület (ház?),
n1elyben tűzhelyre utaló nyo1nok nem,
,
viszont E-i oldalán két kisebb tárológödör eló'került.
A római császárkori szarmata falunak szintén nen1 erre a
területre lokalizálható a centrun1a, ezt jelzi az a tény is,
hogy mindössze egyetlen félig földbe mélyített, téglalap
alakú házat sikerült idén kibontanunk. Az idén feltárt
objektun1ok nagy része n1égis erre az időszakra datálható. Sikerült feltárnunk egy téglalap alakú, aknaszcrCíen
l emélyülő jégvern1et és egy 1-2 éves kisgyern1ek sírját
is, n1el yre egy kút betöltésének a felső részében bukkantunk. Az eddig feltárt objektun1ok közül egyetlen
olyat találtunk, amelyet - egy korongolt fazékperem
alapján - a középkorra keltezhetünk.
DANI JÁNOS

122. Eger, Petőfi tér-Gólya utca-Frank Tivadar utca
(Heves megye) Kú

2007 szepten1b erében próbafeltárást végeztünk a területen, annak is a Gólya utca P/8. ház és a Bárány-uszoda
közti részén. En nek célja az volt, hogy a terület régészeti
érintettségére nézve adatokat szolgáltassunk. A korábbi
történeti szakirodalon1ból (Sugár István) feltételezhető
volt, hogy a 16. sz. végén emelt városfalak keresztülvezetnek a területen, és amint arra az előzetesen készített

hatástanuhnány
(Fodor László) rámutatott, erre a terü,
let E-i részén látszott a legnagyobb esély. Kutatóárkainkban olyan falat, mely az egykori városfallal lehetne
azonosítható, nem találtunk, területünk feltehetően
n1ár kívül esett a városfalon. A 6471 hrsz. telken nyitott
szondáinkból kiderü lt, hogy az iszapos altalaj változó
nlélységben, átlagosan 1 ,5 m mélyen jelentkezett. E
fölött 17-18. sz. eleji leletanyagot (fehér anyagú, szalagperemes edénytöredékek, lábasok stb.) tartalmazó
feltöltési rétegeket azonosítottunk. A terü leten eló'kerül t házfalak nlind ezekbe a rétegekbe voltak beleásva.
Közülük a legrégebbi egy K-Ny-i irányú vékony fal,
melynek járószintjét kevés 17-18. századi
leletanyagot
,
tartaln1azó réteg taka1ta. A terület EK-i sarkában egy
- bélyeges téglák alapján a 19. sz. első felére, közepére
keltezhető - pincét találtunk, ennek feltöltése után épült
,
az a fal, inely a területünket E-ról lezárja, nagyrészt a
inai kerítés nyon1vonalán. A többi alapfal is n1ind az
évekkel ezelőtt lebontott, itt álló házakhoz tartozott. Dél
felé haladva a 64 72/ 2 hrsz. telken húzott szondánkban a
17. századi leletanyag n1ár alig volt, a 19. századi feltöltés
inegvastagodott. A Szarvas tér felé eső telkek közül csak
a 6470 hrsz. telek (Szarvas tér 2.) területére tudtunk
bejutni. Az itt húzott kutatóárokban egy nagy beásás
mutatkozott, ennek betöltése
szintén 17-18. sz. eleji.
,
A lakóház alatti pince E-i részét is szemrevételeztük,
de abban korábbi, esetleg a városfalra utaló részletet
ne1n fedeztünk fe1.
FÜLÖP ANDRÁS

123. Egyházashetye, Malom szeg- dűl ő
(Vas megye) B, V, N, Á

Egyházashetye határában,
az Egyházashetye-Boba
,
közötti n1Cíúttól E-ra, a i\1Ialon1szeg-dűló'ben épülő
szennyvíztisztító telep területén 2007. június 5. és
július 9. között végeztünk nlege lőző régészeti feltárást.
A szennyvíztisztító 50x50 n1-es te rül eté n (illetve az
út felé csatlakozó inintegy 1Ox14 n1-es bevezető szakaszon 58 régészeti objektu1not tártunk fel. A lelóne1yen késő bronzkori, , ko ra vaskor i, késő rón1ai kori
népvándorlás kori és Arpád-kori települések részletét
tártuk fel.
,
A késő bronzkori objektu1nok a feltárt terület E-i
részén helyezkedtek el. Egy nagyméretCí, igen nagy
mennyiségű leletanyagot, főként kerán1iatöredékeket
tartaln1azó szemetesgödröt, és egy 3 m mély, tölcséres
szájú, hengeres aknájú kutat tártunk fel, alján egy összeroppant nagyméretű edény darabjaival. A kút betöltésébó1 egy nagyobb méretCí famaradvány is eló'került.
Egy
,
másik bronzkori kiöblösödő ver1net a 49. sz. Arpád-kori
kút bontása kö.zben tártunk fel.
A feltárt objektun1ok j elentős része a kora vaskorba
tartozik. Kisebb-nagyobb, hulladékkal feltöltött gödrökön kívül két, négyszögletes, földbe mélyített, de
cölöpszerkezet nélküli illetve egy nagyn1éretű, cölöpszerkezetes épületet találtunk a korszakból.
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I Iá rom objektum tartozik a kora népvándorlás korba:
egy földbe n1élyített, téglalap alakú, sarkain 50-60 cm
mély cölöplyukakkal jelentkező épület; egy sekély,
egyenes aljú illetve egy kerek mélyebb gödör, ez utóbbi
alján rengeteg bazalt és római tegulatöredék feküdt.
Leletanyaguk késő rón1ai korongolt fazekakból és kézzel
fonnált, kavicsos soványítású „barbár jellegCí„ edények
töredékeiből áll.
,
Az objekturnok n1ásik jelentős része az Arpád-korba
tartozik. A különböző forn1ájú, méretCí gödrökön, ver1neken illetve cölöplyukakon kívül egy aknakemencét és két
kutat tártunk fel, ezek mélysége 4-4,2 n1. Szájuk széles,
tölcsérszerű; mintegy 1,5 m mélyen szCíkülni kezdtek,
1najd hengeres kútaknában folytatódtak tovább. Az
egyik kútra a felső rész és az akna találkozásánál megfigyeltük a négyszögletes kútház gerendáinak kialakított
mélyedéseket is. i\IIindkét kút vesszőfonatos bélésCí volt,
a vesszőfonat számos maradványát megtaláltuk a víz által konzervált közegben. Bontásuk során deszkadarabok
illetve háncskötél maradványai is előkerültek. Az 57. sz.
kút alsó, iszapos rétegében egy bekarcolt csigavonallal
díszített fazekat találtunk. A famaradványokat fajta- és
dendrokronológiai vizsgálatra küldtük; vizsgálati 1nintát
vettünk a kutak betöltési rétegeibó1 is. A cölöplyukak
egy része két, többé-kevésbé rendezett sorban gazdasági
rendeltetésCí objektun1hoz tartozhatott.
,
Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Kőszegi Adám,
'fakács Tibor, Csuti Tan1ás.

trapéz alakú terület hosszabbik alapja 170 1n hosszú s a
sodorvonal irányába néz. A régi kéziratos és nyomtatott
térképek, valan1int 19. sz. végi és 20. sz. eleji fotók szerint
az újkorban cölöp-, illetve kőszerkezetCí építn1ények
álltak itt, n1elyek a komphoz és a hajóhídhoz tartoztak.
Dr. Horváth Istvántól, a Balassa Múzeum igazgatójától
azt az információt kaptuk, hogy korábban másodlagosan
felhasznált középkori kőfaragványok kerültek be innen
a tnúzeu1n gyűjten1ényébe. A török kori ábrázolások
szerint az ostromok során ágyúállások működtek a
szigetcsúcson. Mindezek az adatok valószínCísítették a
""
. er1ntettseget.
„.
"
regeszet1
A kutatás ideje alatt az időjárás az évszakhoz képest
enyhe, a folyó vízállása alacsony, átlátszósága kedvező
volt. Első lépésben a szárazra került mederszakasz
bejárásával megállapítottuk, hogy kutatási területünk
közepén húzódik a régi komp aszfaltozott lejárója. Ettó1
Ny-ra, a híd felé a terület erősen bolygatott, kotrás és
föld munkagéppel végzett tereprendezés nyoma látszott,
Keletre kavicsos fövenyt találtunk. A föveny part feló1i
részén kőfalazás, illetve n1agányos kőtömbök látszódtak.
Az utóbbi területet bejártuk és
, számos kerámia töredéket
gyCíjtöttünk. Ezek többsége Arpád-kori (pl. egy kavicsos
soványítású fazék jellegzetes peremtöredékei), illetve
késő középkori és kora újkori. A töredékek törésfelülete
gyakran kopott, víz által erodált. Nagy valószínűséggel a
parton elmosott, illetve az ott inegbolygatott jelenségekbó1 szárn1aztak. A sekély vízben kis1néretCí kovácsoltvas
szegeket találtunk, ezek csónak-, vagy stégn1aradványokból szárn1azhattak. Mindezek a terület régészeti érintettségére utaltak. A terepi n1egfigyelések alapján a víz alatti
kutatón1unkát a hídfő környékére koncentráltuk.
A búvárasszisztenciát ellátó Czakó Búvár Bt. szonarával felderítettük a n1eder parti sávját. A műszer
kalibrálása során a vár K-i végénél található ún. Törökhídig pásztáztunk. A Bazilika magasságában, illetve a
szigetet D-ró1 határoló csatorna torkolatánál figyeltünk
meg olyan anomáliákat, melyek valamilyen jelenségre
utalhatnak. Kutatási területünkön is kimutatott kisebb
felületű tárgyakból álló anomáliát a n1Císzer. Ezek a
jelek a parton található falakkal estek egy vonalba.
A topográfiai jegyek alapján a lejárótól a híd felé
eső bolygatott részt ne1n kutattuk, hanem a szonár által
jelzett anomáliák és a parton lévő objektun1ok és leletek
közti összefüggések tisztázására koncentráltunk. Az
alacsony vízszintnek és a part menti viszonylag gyenge
sodrásnak köszönhetően a merülést a partról indítottuk,
és biztosítottuk. A kutatási sávokat a fenéksúlyról a parttal párhuzamosan engedett vezetőkötéllel jelöltük ki.
A parton a betonos lejáró közelében húzódó fal csonk
előtt, a parttól 25 n1 távolságban cölöpre bukkantunk,
majd a felderítés további két cölöpöt állapított meg,
melyek a falcsonk vonalában, a partra meró1egesen
helyezkedtek el. A part közelében egy kidó1t cölöpre
bukkantunk, melynek kihegyezett vége és 25x25 cm-es
felmenő részének csonkja ina rad t fenn. A fekvő cölöpöt kien1eltük és a múzeumba szállítottuk. A parttal

SKRCBA PÉTER

124. Egyházashetye, Pa p-e rdei-dűlő/ Pa p-erdei
dű lőve l szemben
„ (Vas megye) 0, A, Kk

2007. április 10-én helyszíni szemlét végeztünk a Káldi
kistérség szennyvíz-rekonstrukciós munkáihoz tartozó
hatástanulmány elkészítése érdekében. f\ lelőhely
Egyházashetye község belterületének K-i határában
található, közvetlenül a Berzsenyi Dániel MTSz épületeitó1 K-re. A legnagyobb része a n1a is aktívan, használt, jó n1inőségű, Bobára tartó úttól D-re esik. E-ról a
Kodó-patak terasza a határ. A műút vágja a lelóbelyet.
A lelóbely a tervezett újonnan létesítendő szennyvíztisztító-telep területén fekszik. Nagy területen nagyobb
mennyiségben
lehetett gyűjteni őskori, több szép darab
,
Arpád-kori és középkori kerámiát. A lelóbely 1ninden
bizonnyal a közeli völgyig te1ied K-i irányban, de ez a
rész a növényzet miatt nem volt járható.
lLON GÁBOR

125. Esztergom, Duna- meder
(Komárom-Esztergom megye) Á, KK, Kú

2007. január 16-20. között a Balassa Bálint Múzeu1nmal
együttmCfködésben felderítést és szondázó ásatást végeztünk a tervezett MAI-IART kikötő kotrásra kijelölt területén. A Mária-Valéria hídtól K-re, a régi kon1plejáró előtti
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párhuzamosan, a partra húzott ponton előtt 5 cölöp
alig kibukkanó végét találtuk n1eg. A cölöpök kör
keresztrnctszetCíck és 30 cm körüli átmérőjűek. Anyaguk más, 1nint a partra n1erőlegesen talált négyzetes
cölöpöké. A négyzetes cölöpök tölgynek tűnnek, míg a
kör alakúak évgyűrűi szélesek, vélhetően fenyó'bó1 vannak. A két cölöpsor különböző építményhez tartozhat.
A parton két fa lcsonkot is megfigyeltünk, n1elyek eltérő
anyagú és rnéretCí kövekbó1 épültek. A területet víz alatti
fén1keresővel átfésültük, de csak két kovácsoltvas szeget
találtunk./\ nagyobbik egy töredék, amelynek kör alakú,
enyhén kúpos feje van, a n1ásik feje négyzetes, lapos,
hossza csak kb. 8 cm. Ezek a tárgyak összefüggés nélküli
szórványok. Talán hajókból, vagy kikötői létesít1nénybó1,
illetve annak javításából származhatnak.
Ezzel párhuzamosan megkezdtük a szondaárkok
szivattyúzását. Az árkokat az aszfaltozott lejáró végének
vonalában, a parttal párhuzamosan nyitottuk. Ez a sáv
már beleesett a kotrásba, valamint reprezentatív mintával szolgálhat a cölöpök környezetére, illetve a parton
talált szórványleletek esetleges víz alatti összefüggéseit
illetően is. A szondákban egy felső laza kavicsréteg alatt
ko1npakt kavicsos rétegre bukkantunk, szondánként 60
cm-t haladtunk lefelé,
de kultúrréteget nen1 találtunk.
,
Az üledékben egy Arpád-kori peremtöredéket is találtunk, de a vele egy rétegben talált recens tárgyak a
terület bolygatottságára utalnak.
TóTH JÁNOS ATTILA

126. Felgyő,

Ke t tős ha l mi- dűlő

(Csongrád megye) U, B, Sza, A

A te1iileten végzett régészeti feltárások még 2006-ban
kezdődtek. 2007-ben a létesítendő hulladéklerakó megközelítésére szolgáló bekötőút és a csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatornarendszer nyomvonalának
n1egelőző feltárását végeztük el.
A két területi egység 10 444 m2 nagyságú volt, öszszesen 276 régészeti objektumot tártunk fel. A 2007-ben
feltárt területeken a lelónely minden irányban folytatódott, a közel Ny-K irányú, 800 n1 hosszú bekötőút csak a
K-i részén bizonyult régészetileg fedettnek. A csapadék,
víz-elvezető árok a korábbi évben feltárt területet E-ról,
K-ró1 és részben D-ró1 határolta. Legkeletibb szakasza
a lelónelynek helyet adó természetes magaslatot K-ró1
határoló, tnélyebb fekvésű vízfolyás medréhez vezetett.
A csatorna teljes nyomvonala fedett volt, még a n1élyen
fekvő, vizenyős részeken is kerültek elő szarmata kori
településnyon1ok.
A csapadékvízárok szűk nyomvonalán nagy, összefüggő felületeket nen1 tudtunk megnyitni, itt az objektumok
jelentős része a szelvényfal alá húzódott. A bekötőút szélesebb nyomvonalán összefüggésében nagyobb árokrendszereket és gazdasági egységeket figyelhettünk meg.
A régészeti jelenségek túlnyomó részét a szarmata
és az avar településhez kapcsolódó objektumok alkották.
Ezek n1ellett őskori településnyomok is előkerült ek.

A csapadékvízcsatorna EK-i nyomvonalán az újkőkori szakálháti kultúra leletanyaga került elő, másodlagos helyzetben egy-egy avar gödör és kút betöltésébó1.
Neolit leletanyag korábban nem volt ismeretes a
lelónelyen.
Az előző évi feltáráshoz hasonlóan az idei évben is
elszórtan elhelyezkedve előkerült néhány bronzkori településobjektum. Ezek közül a legérdekesebb egy sekély
gödör volt, melybe több edényt egészben dobáltak bele.
Az edények mellett kevés állatcsont és egy orsógomb is
előkerült az objektun1ból.
A szarmata kori település nyomai az idén nyitott
szelvényekben végig folytatódtak, csupán a b ekötőút
Ny-i részén került elő a falu széle. Az ásatás során néhány épületnyon1ot, két kemencét és két füstölőt tártunk
fel. Az objektun1ok túlnyomó részét a változó méretű
tárolóvermek alkották. A szokványos barbár leletanyag
keltezését az egyik épület betöltésébó1 előkerült terra
sigillata pontosíthatja.
Az avar településrészeken épületnyon1okat, egy
kemencét, kutakat és árokrendszereket figyeltünk meg.
A csapadékvíz csatorna K-i nyomvonalán egymás mellett, sorban egyforma tájolással négy földbe mélyített
épületnyomot tártunk fel. Ez a korábbi év ásatása során megfigyelt településcsoportokhoz
hasonló egység
,
lehetett. A 2006-ban a szelvény ENy-i részén feltárt két
,
avar településközpont további épületeit tártuk fel az E-i
csatornaágban is. A bekötőút nyomvonalán előkerült az
K-i széle. Itt a települést egy többszörösen
avar település
,
összetett, ENy-DK futásirányú árokrendszerrel határolták el. A legszélső árokszakasz aljába, egymás mellé
szorosan, hasított végű karókat vertek le. Az avar kori
település leletanyagát a kézzel forn1ált sütónarangok,
fazekak és bográcsok töredékei jellemzik.
Munkatársak: vVilhelm Gábor régész, Bene Zsuzsanna, Bognár Margó, Máthé Genovéva régészhallgatók.
SóSKUTI KORNÉL

127.

Fe lsőpakony,

Páskom

(Pest megye ) Sza

A lelónely Felsőpakonytól DNy-ra, a Vasút utca és a
Budapest-Lajos1nizse vasútvonal mellett, nagyrészt egy
ÉNy-DK irányú dombháton helyezkedik el. A 2005.
november 2- 21. között végzett próbafeltárás tisztázta,
·hogy hol található a késő szarmata lelónely.
2007-ben a leendő lakóövezet utcáit tártuk fel kb.
1,2 hektáros területen. Az október 15. és december 13.
között zajló feltárás során összesen 381 objektumot találtunk, melyek közül 314 gödör, 26 árok, 16 ház, 13 kút, 7
cölöplyuk, 2 füstölő, 1 kemence, és egy körárkos sír volt.
Korukat tekintve 340 objektum 3-4. századi szarn1ata;
1 újkori volt; 40 objektum korát leletek hiányában nem
sikerült tisztázni.
Az objektumok legnagyobb része méhkas alakú
gödör volt, szürke, erősen hamus betöltéssel. Az eddig
feltárt házakban feltűnő a kemence hiánya. A 235. sz.
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házban egy E-D tájolású idős en1ber vázát találtuk.
A kutak közül kiemelkedik a 44. sz. objektun1. 405 cm
mélységben az alján egy korongolt egész edény került
elő. A legkésóbbi feltárt objektum minden bizonnyal a
terület Ny-i részén található 330. sz. körárkos sír. A sírt
kirabolták, de a rablójáratban és annak közelében bronz
balta alakú csüngőt, ezüstfibula töredékét, és néhány
gyöngyszemet találtunk.
Az objektumokból nagy mennyiségű leletanyag került elő. A kerámia legnagyobb részét korongolt szürke
szemcsés kerámia és kézzel formált fazéktöredékek adták, de előfordult téglaszínű korongolt, és rón1ai import
kerá1nia is. Fémkereső segítségével a szántott humuszból
7 db 3. századi római bronzpénz került elő, valamint egy
bronz karperec és több fibula.
Munkatársak: Bíró István, Farkas Zoltán, Füzesi András, Kecskés Anita, Kiss Katalin, Kovács János, László József, Márkus Balázs, Pacsirta Mátyás régésztechnikusok.
,
ZSOLDOS A. ATTILA

128.

határát képező csatornától Ny-ra fekvő szántóföldeket.
Közvetlenül a csatornával
szomszédos sávban régészeti
,
lelet nem került elő. ENy-i irányban, a 85. sz. főút új
nyon1sávja felé haladva a n1agasabb felszínen szórványosan őskori cseréptöredékeket gyíijtöttem. A leletek
előkerülésének helye a már régóta ismert Szeredre-dlílő
lelőhely területére esik.
TAKÁCS KÁROLY

129. Fonyód, Fehérbézseny ( Bézseny-puszta)
(Somogy megye) Kö
Az M7 /S-33 lelónelyen a fonyódi autópálya-mérnökségi

telepet ellátó elektromos vezeték árkának ásása előtt kisebb
feltárást végeztünk 2007. július 23-24-én. Ennek során öt
újabb középkori objektun1 ke1ült elő. Az objektumok számozása folyamatos. A három gödöraljból és két gödörbó1 kevés
középko1i kerán1jatöreclék, állatcsont és patics került elő. Az
árok Ny-i részén nen1 találtunk újabb objektumokat.
Munkatársak: Ambrus Edit, Balla Krisztián és Nyári
Zsolt.

Fertőszentmiklós

( Győr-M oson -S o p ron

határa
megye ) 0, R, B, Ró, A, Kk. Kú
//

HONTI SZILVIA - NÉMETH P ÉTER G ERGELY

~

2007. márciusban helyszíni szen1lét tartotta1n a település fejlesztésre kijelölt területein.
1\1alomközi-rét: Az Ikva-patak és az attól Ny-ra
húzódó csatorna közötti területen - a 85. sz. főút és a
0321/ 1 hrsz. dűlőút között - horgásztó és szabadidőköz
pont létrehozását tervezik. A terület egy része a magas
repce és a két nagyobb foltban megjelenő belvíz miatt
járhatatlannak bizonyult. A vizsgálható
terület szinte
,
egészén került elő leletanyag: D-ró1 E felé haladva nőtt
a leletek intenzitása. A leletanyag nagy részét kitevő
őskori (rézkori, bronzkori) edénytöredékek n1ellett
szép számmal került elő Arpád-kori, késő középkori,
valan1int kora újkori-újkori anyag. Mindezeken túl 2-3
db jellegtelen
római kori oldaltöredéket is találtam. A te,
rület E-i részén, az említett csatornán átvezető hídnál
egy kisebb bódé áll, mellette egy körülbelül 30x10 m
nagyságú területen n1arkolóval egy kisebb, valószínlíleg
próbatavat hoztak létre. Miután a tavacska szélénél is
találtam Arpád-kori cseréptöredékeket, ezért nagyon
valószínű, hogy a föld1nunkák során régészeti értékek
sen1n1isültek meg.
Szent István ·utca-Ifjúság utca-Petőfi utca közötti
tömb: A fenti utcák valamint a 117713 hrsz., utca által
közrezárt területen nagy szán1ban találtam Arpád-kori,
késő középkori, valamint kora újkori-újkori cseréptöredékeket. Az előkerült leletanyag a terület folyan1atos
lakottságát jelzi az Arpád-kortól az újkorig. A telepnyon1
kiterjedése körben a beépítettség, illetve DK felé a kertészet miatt bizonytalan. Elsősorban·Ny-i és D-i irányban
- a középkori település feltételezhető centruma felé várható újabb telepjelenségek előkerülése.
Szeredre-dú1ő (Szereti-dűlő) : Az Ikva n1entén tervezett horgásztó területén azonosított lelónely Ny-i irányú
kiterjedésének n1egállapítása céljából bejártam a terület
/

/

/

130. Fonyód, Mező utca
(Somogy meg'ye) Á?

2007. április-május hónapban régészeti felügyeletet
folytattunk a 7622/ 125 hrsz. telken folyó házépítés
földmunkáinál. Feltételezéseink szerint a telek része
lehetett annak a 10-11. századi temetőnek, amelynek
54 sírját 2001-ben a Sándor u. 26. sz. alatti telken tártunk fel. 16
A beruházás földmunkái és az általunk nyitott 6
kutatóárok alapján n1egállapíthattuk, hogy a telken az
1960-as évektó1 kezdve sorozatosan földmunkavégzés
temető
folyt, ami a feltételezhetően itt is megtalálható
,
sírjait megsen1misítette. A telken kívül eső E-i partfalban inég megfigyelhetők voltak a 80-100 cm mélységig
lenyúló és a don1b K-i széle felé tartó sírfoltok. A ház
helyének kialakításakor szórványosan előkerültek az
egykori temető sírjaihoz tartozó csontok is. Végső soron
a nagy kiterjedés({ 10- 11. századi temető Mező utcába
eső sírjai mára megsemmisültek és nen1 kutathatók.
MAGYAR KÁLMÁN

13 1. Fonyód, Mérnöki-telep
(Somogy megye) B, Á

Az M7 autópálya fonyódi üzen1mérnökségére egymás
mellett vezető, szennyvíz- és gázvezetékek nyomvonala
régészeti lelónelyet érintett, ezért tartottunk régészeti
szakfelügyeletet a földmunkák során. A vezeték végpontját jelentő üzemmérnökség telephelyén 2004-ben
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a következő telkeket érinti a belterületen: 8437-8444,
8428, 040/ 57-58, 65-66, 75-76, 83-84, 91, külterületen:
039/49. A lelőhely kiterjedhet egészen a Kossuth utcáig
K-i irányban, valan1int D felé a Te1nető melletti dlílő
többi részén is.

folyt régészeti ása tás, amely során Fonyód, Vasúti-dűlő
2. (Mérnöki telep, M7 / S-34) lelóbelyen
több régészeti
,
korszak (rézkor, bronzkor, római kor, Arpád-kor) objektumai kerültek elő. J\ vezetéktől érintett területtó1 északra 2005-ben bronzkori településrészletet tártak fel.
2007. novc1nbe r 5-én objektumokat találtunk a
gázvezeték árk ában, n1ajd november 8-ig 8 objektumot
találtunk: 4 bronzkori objektumot figyeltünk n1eg a
terület , I~-i részén. Ezek kapcsolatban lehetnek a vezetéktó1 E-ra talált bronzkori
teleppel. A terület középső
,
harn1adában
két Arpád-kori gödröt, a D-i részén egy
,
Arpád-kori külső ,kemencét találtunk. Ezek az S-34
lelónelyen feltárt Arpád-kori objektumokkal lehetnek
kapcsolatban. A szennyvízvezeték árkában november
16-án találtunk egy bronzkori objektun1ot.
Munkatársak: Cserép Tamás, Balla Krisztián technikusok.

SOMOGYI KRISZTINA

133 . Gávavencsellő, Lónyai-csatorna
(Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) N , A , H

MOLNÁR ISTVÁN

132. Gárdony hatá ra
(Fejér megye) B, Kö

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társuláshoz
tartozó településeken 2007 tavaszán végeztünk terepbejárást a tervezett felszíni vízrendezéshez készítendő
kulturális örökségvédelmi hatástanulmány részeként.
Deák utca-Szemere utca: A Deák utca páros oldalához
kapcsolódó Szen1ere utcai telkeken és a Szen1ere utca
túlsó, páratlan házszámú telkeiben bizonyos szántott,
illetve vetett veteményeseiben tudtunk csak vizsgálódni.
Megfigyeltünk egy lelóbelyet, amely őskori (bronzkori), illetve
késő középkori telep maradványokra utal. A lelóbely
,
ENy-i megfigyelhető része a Deák Ferenc utca 36. (Hrsz.:
2223/4). Valószínűleg a lelóbelyhez tartozik, de fedettsége
núatt egyelőre bizonyíthatatlan: a Deák utca 28-34. sz.
telkek (Hrsz.: 2234/ 6, 2232/7, 2230/ 5, 2227/3); a 28. és 30.
sz. n1ögött, már a Szemere u teában lévő veten1ényes parcellák (l-Irsz.: 2234/8, 223 2/9); a 2234/8-al szemközti telek
(I-Irsz.: 2234/10); a Kossuth u. 41. sz. ház hátsó kertje és
az annak folytatásában lévő Szemere utcai telkek (Hrsz.:
2239/ 8-10); továbbá a 2237 /11-13 hrsz. telkek.
A lelóbely minden bizonnyal az en1lített telkeken
túl is terjed, teljes kiterjedése a környező beépítettség,
fedettség miatt nem volt n1egállapítható.
Templom 1nelletti dűlő: A terület az egykori Nádastóba torkolló vízfolyás K-i oldalán emelkedő magaslaton fekszik a Temető melletti dűló'ben, Dinnyés DNy-i
szélén. A Ny-i oldalon a D-i utolsó parcellák szántottak
(Hrsz.: 040/ 84, 91), itt középkori településre utaló
kerámiatöredékeket gyűjtöttünk. A lelóbely a telkek
végében futó földút és a vízfolyás közötti szántásban is
megfigyelhető volt, egészen a te1nető mögötti sarokban
is, ahol már római kori töredékek is voltak. A lelóbelyet
D-en csak a gázvezeték nyo1nvonaláig jártuk be, de minden bizonnyal a vízfolyás mentén hosszan folytatódik
tovább. A temető szélén lévő sáv gazos volt, de itt is
láttunk leleteket. A lelóbely jelenlegi ismereteink szerint

2007. március 9-én helyszíni szemlét végeztünk Gáva
határában. A Lónyai-csatorna torkolati mCítárgyának
építése kapcsán 2006 augusztusában megbolygatták a
lelónelyet. Akkor a n1úzeun1 a további munkavégzést
leállította. Most n1egállapítottuk, hogy a földkitermelés
valóban leállt, viszont egy adag kitermelt földet ,elszállítottak. Mivel a hun1uszban, a kiszedett résztó1 E-ra és
Ny-ra három ponton 5. századi fibulát, avar szíjvéget,
honfoglaló veretet találtunk, feltétlenül szükséges a terület további ellenőrzése. Ugyanakkor elképzelhető az is,
hogy a régi gát építésekor esetleg bolygatták a lelóbelyet
is, ha a gát környezetébó1 feltolták arra a földet.
ALMÁSSY KATALIN - Bocz PÉTER - BACSKAI ISTVÁN

1 3Lt . Göd-Bócsaújtelep, késő római erőd
(Pest megye) Ró

A Göd közigazgatási területéhez tartozó Bócsaújtelep
belterületén, a Balassi B. u. 3 sz. ház kertjében (Hrsz.:
6408) 2007. július 30. és augusztus 10. között folytattuk
az alaprajzi kitCízés stádiumában inegakadt késő római
erődépítkezés feltárását. A nyolcadik ásatási évadban a
tavaly
abba1naradt munkálatokhoz kapcsolódva az erőd
,
E-i fal vonulatának K-i végén feltételezhető torony n1egtalálását, és amennyiben lehetséges, régészeti kutatását
tűzten1 ki célul. A kert Ny-i végében két kutatóárokkal
átn:ietszettük az erődfal alapozási síkjaiba rakott párhuzamos kősorokat, bár az udvaron á11ó öreg eperfa slírű
gyökérzete ne1n tette lehetővé n1indenhol a feltárásukat. Az utcafronti kerítés vonalától 34 n1 távolságban
kitűzött har1nadik árokban előkerült a keresett kerek
torony körívének egy szakasza. Ez alapján n1ár ki lehetett
t(ízni azt a két nagyn1éretű szelvénybó1 álló rendszert,
amellyel a toronynak megközelító1eg kétharmadát sikerült feltárnunk. Az ásatás eredményei az alábbiakban
foglalhatók össze.
,
A kitCízött E-i falvonulat K-i végén elhelyezkedő
harmadik feltárt torony is az alaprajzi kit(ízés stádiu1nában n1aradt.
A kerek alaprajzú toronyba csak Ny feló1 csatlakoznak be az erődfal alapozási síkjaiba lerakott párhuzan1os
kősorok, K felé azonban ilyen kősorok már nem ágaznak
ki beló1e.
E torony esetében is megfogható a kétperiódusú,
pontosabban kétszeres kitűzés. A 46. sz. szelvénybe
eső körív egy szakaszán a korábbi kitűzés kősorától
20- 30 cm-rel a torony belseje felé, más technikával a
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torony külső alapozási síkjában újból elkezdték lerakni
a körívet. I-Iosszabb szakaszon azonban csak a - II.
toronynál n1ár tapasztalt - újrakitCízés körzésének cca.
10 cn1 széles sávja látszik. A 47. sz. szelvényben az első
periódusú kitlízés gondosan rakott kősora - ott ahol n1odern beásások azt nem pusztították el - magasan, a n1ai
felszíntó1 1nár 20 cm mélyen megőrződött. Mindez arra
utal, hogy az újrakitlízésre csak azokon a szakaszokon
volt szükség, ahol vagy szándékos ron1bolás pusztította
el a kősor felső köveit, vagy esetleg azok már bele se1n
kerültek a szá1nukra kiásott árokba.
Az ásatás során a korábbi években megszokott késő
rón1ai bélyeges téglatípusok kerültek elő, amelyek az
ún. OFARN csoportba tartoznak vagy a legio X gemina
magistri figlinariumait nevezték n1eg.
MRÁV ZSOLT

135. Gö döl lő, Dózsa György út
(Pest megye) Sza, A

2007. augusztus
1-24. között próbafeltárást végeztünk a
,
város ENy-i szélén, a Rákos-patak 1nellékpatakja melletti
don1boldalon, 2,6 ha nagyságú területen (Ilrsz.: 1159,
1160/ 2, 1161-1169, 1171 / 1). A tervezett építkezés
közvetlen szon1szédságában található ár uház helyén
2003-ban
folyt feltárás, melynek során szarmata és
,
kora Arpád-kori település objektu1nai kerültek elő.
A felszíni leletek alapján a lelóbely továbbhúzódik a
n1ostani építési területre. A feltárás során egyn1ástól
10 m távolságra 12 db gépi kutatóárkot
húztunk. Az
,
árkok szélessége 2 n1, irányuk EK-DNy volt, a domb
felső része felől húzódtak a patak felé. A kutatóárkokkal
érintett terület nagysága 4086 n1 2. A felső humuszos
réteg eltávolítása után a sárga, illetve vörösesbarna
talajon régészeti objektun1ok foltjai rajzolódtak ki. Az
objektu1nok az egész építési területen előfordultak,
a terület D-i részén s(írCísödtek. Funkciójuk szerint
földbe ásott épületnek, hulladék- és tárológödröknek,
árkoknak és anyagnyeróbelyeknek határozhatók n1eg.
A nagy mennyiségCí leletanyag (kerá1nia és állatcsontok)
alapján az objektun1ok többsége szar1nata településhez
tartozik. A kerán1ia túlnyo1nó része kézzel forn1ált,
de előfordulnak a jellegzetes, szürke színCí, korongolt
szar1nata darabok, és vannak terra sigillata töredékek
is. Az objektun1ok kisebb része avar kori, az ezekbó1
előkerült, kézzel formált kerámia keltezését a jellegzetes
hullán1vonalas díszítés(í darabok erősíti k.
Kőv ÁRI KLÁRA

13 6. Gödöllő, 3Li . sz. lelőhely
(MRT 12. k. 10/3Li lh .)
(Pest megye) R?

2007 júniusában próbafeltárást végeztünk a korábbi
topográfiai adatok alapján az autópálya nyomvonalába
eső régészeti lelónelyen. Az előzetes terepbejáráskor
szarmata kerámiatöredékek kerültek elő, ami alapján a

Bolonka-e1·~ő

,

alatti, ENy-DK irányú völgy D-i ol.dalán
lokalizálták. A n1egjelölt
lelóbely autópálya nyon1vona,
lába eső területének E-i szélén nyitottunk kutatóárkot,
n1elyben régészeti jelenség nem n1utatkozott; eló'került 3
rézkori kerán1iatöredék, inely valószínííleg erózió útján
került ide. A rézkori kerámia alapján a feltárással érintett
völgy fölötti dombon valószínCísítünk eddig isn1eretlen
rézkori lelónelyet.
MÉSZÁROS ORSOLYA - REMÉNYI LÁSZLÓ

137. Gönyű, Nagy-Sá ros-dű lő
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró

2007. tnárcius- áprilisban próbafeltárást, majd június 20.
és augusztus 30. között inegelőző feltárást végeztünk beruházáshoz kapcsolódóan. A próbafeltárás eredményei
alapján egy több periódusú őrtorony (burgus) jelenlétével szán1oltunk. J\z 5080 1n 2-nyi terület feltárása során
azonban egy 335 m2 alapterület(í, többhelyiséges épület
niaradványai kerültek elő.
J\z épület falainak kőalapozása az épület déli részén az alapozás felső szintjéig bolygatatlan állapotban
vészelte át az elmúlt n1ajd' kétezer évet. Az alapozások
n1integy fele ugyanakkor falkiszedés forn1ájában jelentkezett: az alapok köveit, ásatási megfigyeléseink szerint,
niég a római l)orban kiszedték. Az épület alaprajza
meglehetősen defor1nált, a falak nem minden esetben
derékszögben találkoznak, így az épület alaprajza
enyhén trapéz formát ölt. Az épület délre (a Jin1esút
felé) nyíló bejáratától jobbra és balra egy-egy helyiség
rizalitszer(íen előreugri k (n1éretük nagyjából 4x4 m), a
bejárat előtt n1egfigyelhctő két cölöplyuk alapján azonban a ki ugró helyiségek között a bejárat el őtti terület
is fedett volt. A két előreugró helyiség inögött egy-egy
hasonló nagyságú helyiség figyelhető n1eg, n1íg az épület
hátsó részében nagyobb udvar és talán keskeny tárolóka1nrák feltételezhetó'k.
1\ bejárattól jobbra található helyiségben egy kóbó1 és
téglából épített tGzhelyet tártunk fel. A konyha funkciót
erősíti az a tény is, hogy a lelóbelyró1 származó konyhai kerán1ia (mortariu1n-töredékek, fazekak, terra sigillatak stb.)
nagyobb részét ezen helyiség környezetében találtuk.
A felmenő falak vályogból készültek, amit a kőala
pozás keskeny volta (60 cm) n1ellett az épület körül és a
kelitőárokban megfigyelhető, nagy n1ennyiségCí, planírozott agyagréteg, egyes esetekben vályogtégladarabok is
bizonyítanak. A planírozásra a római korban, az épület
szándékos felszán1olása során került sor.
A vályogfalas épület teherbírását cölöpszerkezettel
erősítették meg, an1ire a sorokba rendeződő, nagyméretCí
cölöplyukak utaltak. A cölöplyuksorok, bár szuperpozíciót nem figyeltünk ineg, arra utaltak, hogy az épület
hátsó fertályán bizonyos belső strukturális átrendezésre
került sor, azaz n1inin1u1n két fázissal számolhatunk az
épület fennállása során.
Az épület teteje cseréppel fedett volt, a1nit a feltárás
során eló'került óriási n1ennyiséglí tegula- és in1brex-
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töredék bizonyít. A t6glák között szán1os jelölt darab
és feltCínőcn sok b61yegcs példány található. Utóbbiak
nagy része a brigcioi lagiol adiutrihoz (LEG*I* AD) kapcsolódik, il 1. nagy sz{11nban találhatók C A bemélyedő
bélyeggel ell{1toll darabok is. Különleges, néhány imbrcxtörc<lék {ti ta I k6pviselt bélyeg Luc. Barbius Aquileiensis tégla bélyege (LVC:"' BAR* AQI), melynek párhuzamai
n1in<lcz ideig csupán Vindobonából és Felső-Ausztriából
(Moosdorf-El ling) isn1ertek.
Az épü lct 1)Ny-i hclyiségénél a fal külső oldalán egy
gödörben építési áldozatként értelmezhető bögre került
elő, egy nagyobb fazékba helyezve.
Az épület előtti területen kavicsozást figyeltünk
meg, an1i a bejárati rész előtti terület megerősítését
jelentheti, en1ellett az épülethez délr61 vezető bekötőút
hasonló kavicsalapozását is megtaláltuk. Az épület előtti
területen a kavicsozás alatt nagy tegulák és lapos kövek
képezték az út alapozását. Ezen a részen keréknyomokat
is n1egfigyeltünk.
Az épületet egy nagyobb kerítőárok vette körül,
amely a déli bekötőút vonalában szakadt csak meg.
A kerítőárok betöltéséb61 nagy mennyiségCí tegula és
vályogomladék került elő. A kerítőárkon kívül háron1
kutat tártunk föl, amelyek közül kettóoen a faszerkezetet
is megtaláltuk. Mindkettő hordó volt, az egyik n1integy
30 cm magasan, a másik 80 cm magasan (majdnem az
egész hordó) megmaradt. Utóbbinál jól n1egfigyelhető
volt, hogy a hordó abroncsozása nyírfavesszőkbó1 készült. Ezenkívül több kisebb, feltehetó1cg vízelvezető
árkot tártunk fel, a1nelyek a kutak vonalában futottak.
Ugyancsak az árkon kívül feltárunk egy tegulával fedett
kutyasírt.
A területtó1 délre, a n1ai göny{ii Kossuth u. vonalá,
tól E-ra található árok és rézsű vonalában megtaláltuk
a limesutat. A szomszédos telekró1 légi, fotó alapján
azonosított árok folytatásában a limesút E-i árka került
elő, ett61 D-re pedig az út kavicsozását is kibontottuk
egy szakaszon.
Az előkerült leletanyag és érmek alapján az épület
a Kr. u. 2. sz. elején létesült és egészen a század végéig
használatban volt. A 3. századi leletanyag csak a limes út
közelébó1 került elő. Az épület funkciója útállon1ásként/
lóváltóállomásként határozható meg.
Munkatársak:
Molnár Attila régész, Bakos Bertalan,
,
Czigány Dávid, Ebert Péter, Német Attila, Rikker Balázs,
Samu levente (PTE), Csányi Nagy Judit,- Melis Eszter,
Miletics Edina (ELTE), Tasia Bulger és Becky vVedge
(Prince Edward University, Kanada) régészhallgatók.
BÍRÓ SZILVIA

138. Gulács, Rákóczi utca 6.
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kö

2007. május 10-én régészeti felügyeletet végeztünk
az optikai kábel fektetéséhez húzott árkoknál. A 6. sz.
ház előtt, a te1nplo1nmal átellenben, a inár kiásott árok
földjében kora középkori és újkori kerámiatöredékeket

és állatcsontokat találtunk. A szű k hely miatt nen1
állott n1ód a behatóbb vizsgálatokra, de azt sikerült
megállapítani, hogy - konkrét objektumhatárok híján valószínCíleg egy egykori feltöltés vagy planírozási réteg
nyomára bukkantunk.
A jelenséget dokun1entáltuk, a leletanyag a nyíregyházi Jósa András Múzeumba került.
PINTYE GÁBOR

139. Gyál, 7 / B lel őhely
(Pest megye) Szk, Sza, A, Á,

ú

2007. augusztus 6. és december 7. között folytattuk a
régészeti feltárást a lelóbelyen. Korábban Dinnyés István 1999-ben kutatott itt, valamint 2006-ban a lelóbely
kiterjedését próbafeltárással vizsgáltuk. 2007-ben a
beruházással érintett 11 hektáros területet (Hrsz.: 7701,
7702) tártuk fel Gyáltól D-re, egy nagyjából háron1szög
alakú területen, amelyet egy ENy-DK irányú, határozott
homokdomb oszt háron1 területi egységre. Eszak-északkeleti részét dr. Simon László és Zsoldos Attila tárta fel,
középső részét - magát a dombot - dr. Otton1ányi Katalin, DNy-i felén Gulyás Gyöngyi végzett leletinentést.
, ,

EEK-i terület
A felületen a szondázó árkok, szelvények és a teljes
felületnyitás eredményeképpen összesen, 410 objektumot tártunk fel. Közülük 185 szkíta, 8 Arpád-kori, 30
újkori, részben II. világháborús és 187 bizonytalan korú.
Típusukat tekintve 10 ház, 324 gödör, 30 árok, 8 kút, 37
cölöplyuk, és 1 geológiai jelenség került elő.
A terület legkorábbi objektumai egy szkíta településhez tartoztak. A földbe mélyített házakban cölöplyukat, egyes esetekben karólyukat találtunk, azonban
szen1betűnő, hogy földbe vájt kemencét, tűzhelyet nem
találtunk. Egyik házban háron1szor 1negújított tapasztott
padlót figyeltünk meg. Néhány nagyobb ovális gödör két
végében is cölöplyukak voltak, amelyek tetőre utalnak.
Földfelszíni oszlopszerkezetes építn1ények nyomát több
esetben sikerült megfigyelni. Egyik ilyen építmény vázát
párhuzamosan leásott 4-4 oszlop képezte.
A felületen szembetCínő egy széles többosztatú
árok,
an1ely derékszögben elfordulva körülfogott egy
,
E-D irányú n1élyedést. A település feltárt kútjait kivétel
nélkül ide ásták. A kutak egy részére jellemző, hogy a
nagy kerek foltban jelentkező objektum lefele haladva
hírtelen összeszCíkült, szögletessé vált.
A régészeti leletanyag n1eglehetősen egységes.
A zö1nében különböző főző- és tárolóedényekhez tartozó
kerámia jelentős része egyszerlíbb kivitelCí ún. házikerámia, de szép számmal került elő gondosabb kivitelben
készült díszedény is. Ezek többnyire behúzott peremű
tálak voltak. Néhány esetben megfigyelhető volt - főként
a házikerámián - bütyökdíszítés, olykor a bütyökfogó
alkalmazása is. Előfordultak grafitos edénytöredékek,
több esetben kelta import kerán1ia került elő. Néhány
orsógo1nb és kék üvegpasztagyöngy színesítette a lelet-
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anyagot. A kerán1iával kb. megegyező mennyiségben
találtunk állatcsontokat. A feltárt teleprészlet fémanyagban szegényes: mindössze 2 db jellegzetes szkíta bronz
nyí1csúcs , és egy bronz karkötő került elő.
A 8 Arpád-korra keltezhető gödör szegényes leletanyaga korongolt és kézzel formált fazéktöredékekből
és állatcsontból állt.
Középső

terület

A Bem József u. két oldalán elnyúló homokdomb DK-i
része a Gyáli-patak kanyarulatáig tart. Itt 2007. szepten1ber 4. és október 20. között 82 objektumot tártunk fel,
többségük a homokdomb tetején, a felső hun1uszréteg
alatt volt. Kibontottuk a 2006. évi próbafeltárás árkaiban
jelentkező objektumok másik felét is.
Az objektumok többsége üres volt. Nagyon kevés
szarmata kerámiát a legalsó réteg objektu1naiban találtunk. Késő középkori vagy újkori üvegtöredékek s bronz
pipakupak a felső homokréteg tetején lévő egyik objektun1ban került elő. Az objektumok többsége sekély gödör,
az alsó szinten találtunk egy szabálytalan téglalap alakú
,
szarmata házat. Két árok végigfutott a területen, kb. E-D
irányban, párhuzamosan egy jelenlegi csatornával.
Ny-i terület
A lelőhely Ny-i részén, a Gyáli-patak mesterséges,
K-Ny-i irányú szakasza és a Ben1 József utca közötti
területen 2007. augusztus 6. és november 30. között
246 objektumot tártunk, fel. A közel 11 hektáros Gyál
7/ B leló'hely középső, E-i és K-i részétó1 markánsan
elválasztható a Ny-i terület, mivel ,itt szar1nata és avar
ten1etőrészletet, illetve szarmata, Arpád-kori és újkori
településobjektun1okat bontottunk ki.
,
A 246 objektum közül 63 szarmata, 82 avar, 3 Arpádkori, 34 újkori, kettő II. világháborús és 62 bizonytalan
korú volt. Típusukat tekintve 121 temetkezés, 4 ház, 3
füstölő, 54 gödör, 4 7 árok, 9 felszín feletti építmény, két
szabadtéri kemence, 3 tanyahely és két humuszban lelt,
valószínCíleg újkori állatcsont.
A Ny-i terület legkorábbi objektumai - 15 méhkas
alakú gödör, 3 ház, 2 árok, egy szabadtéri kemence és
egy füstölő - a 2-3. századi szarmata településrészlethez
tartoztak. Az említett objektun1ok a terület K-i szélén,
két ház egyn1ás n1ellett, a gödrök kisebb csoportokban
kerültek elő. Két füstölő betöltésében késő szarmata leletanyagot találtunk. A házak viszonylag nagy
alapterületűek (9,8-14 m 2), félig földbe mélyítettek
voltak, alig inegfogható padlószintjükbe pedig változó
számú (1-5) cölöplyukat ástak. Mindháron1 ház közös
jellen1zője, hogy DK-i sarkuk közelébe, a ház rövidebb
oldalához lejtős aljú bejáratot építettek, illetve n1indenhol találtunk a padlón, a ház középső részén 80-100 cm
átn1érőjű tűzhelynyomot. Két házat késó'bb munkagödörként használtak, DK-i és Ny-i falukhoz egy-egy
kemencét építettek. Egyedül a házakból és a szabadtéri
kemencébó1 került elő nagyobb mennyiségű leletanyag:
kézzel formált fedő-, fazék-, korongolt szürke tál-, hom-

bártöredékek, illetve orsókarika és az egyik házból egy
kézzel formált n1écses.
A 3. század vég·i -4. századi szarmata sírok a terület
,
ENy-i részén és a DK-i szélén kerültek elő. Az „egyszer(i"
aknasíros, zárt- és nyitott körárkos ten1etkezések a ho111okdon1b DK-i és Ny-i lejtőjén, a körárkos és halmos
sírok a Gyáli-patak 111ellett feküdtek. A két temetőrészlet
sírjai között 40-45 n1 távolság volt, összetartozásuk
a
,
lele tanyag alapján is kérdéses. Valószínűleg az ENy-i
része n levő sírok néhány, évtizeddel korábbiak.
A 39 szar1nata DK-ENy-i tájolású sír közül 8 zárt
körárkos, 13 nyitott árokkeretes, 4 olyan körárokkal kerített volt, n1elynek DK-i része a feltárási területen kívül
esett, illetve 16 „jelöletlen" aknasíros. A jelöletlen és
körárokkal jelölt sírok több K-Ny-i irányú sírsorba rendeződtek úgy, hogy az „egyszerű" sírok a temető DNy-i
szélén feküd tek. Összesen négy esetben figyeltünk meg
a tanúfalban a sír fölé en1elt halmot. A 266. sz. körárok
közepén a központi sírtól Ny-ra egy gyermeksírt, illetve
az 559. sz. körárok Ny-i ívében egy vázat is feltártunk.
A sírok közül 37 volt rablott és két, szegényes
mellékletű ten1etkezés volt érintetlen. A bolygatások
ellenére több sírban is megfigyeltük a koporsó elszínező
dését, illetve a 266/ A sírban rönkfakoporsót doku111entáltunk, melynek „S" alakú vaskapcsai is eló'kerültek.
A l egjelentősebb sír a 257. sz. halmos temetkezés,
melynek 155x315 cm-es sírgödrének falát ki tapasztották
és - a tapasztásban n1egmaradt karólyukak alapján - a
gödörbe faszerkezetes építményt emeltek. A lándzsával,
vas övcsattal, vasfibulával, vaskéssel, 3 Diocletianusbronzpénzzel és üvegpohárral elten1etett férfit a temetés
előtt szerves anyaggal bélelt koporsóba helyezték örök
nyugalomra. A koporsó inellett „S" alakú vaskapcsot és
egy vasveretet is kibontottunk.
A sírok nagy részében találtunk a lábvégekhez helyezett, fó'ként kézzel formált edényeket. A női sírokban
lelt viseleti tárgyak között üveg-, korall- és karneolgyöngyöket, vas.fibulákat, vas övcsatokat, bronz féltorquest,
bronz és gagát karperecet, bronz fejesgyűr(ít, bronz
fülbevalót en1líthetünk n1eg. A használati tárgyak között
vaskéseket, vasárakat, orsókarikákat, orsógombokat,
egy csontfésű és egy bronzcsipesz töredékét érde1nes
kie1nelni. A férfisírokból vas és bronz övcsatok, vaskések,
vasárak, vas.fibulák, ezüst- és bronzérmék, illetve két-két
sírból lándzsahegy és vaskard került elő.
A késő avar temetőrészlet Ny-i széle a szarmata temetőrészlet K-i széléig, a K-i széle a 2-3. századi településrészlet Ny-i széléig terjedt. A sírok sűr(ísége, alapján a
temető a Gyáli-patak felé húzódik. A 82 avar, ENy-DK-i
tájolású sír több K-Ny-i irányú sírsorban került elő.
A sírrablás 55 temetkezést érintett. Az elhunytak nagy
részét háton fekve, nyújtott helyzetben te1nették el,
azonban 6 sírban zsugorított vagy feltá111asztott lábú
vázakat bontottunk ki.
,
,
A ten1etőrészlet E-i és ENy-i részén előkerült gyermekek és a szegényes melléklettel eltemetett egyének sírgödrei igen keskenyek és sekélyek voltak. A „gazdagabb"
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személyek 90-140 cm 111ély sírjaiban a rablás ellenére
is fontos 111cgflgyclésckct tudtunk tenni: 52 sírgödörben
figyeltünk 111cg koporsóra utaló elszíneződést, illetve
halotti ágyra vagy lábas koporsóra és a sír fölé emelt
faszcrkczct(í építrnényrc utaló n1élyedéseket, cölöplyukakat. ' l'öbb esetben tTtegfigyeltük, hogy az elhunyt fejét
valan1i lyen szerves anyaggal(?) alátán1asztották. A sírok
60<x>-ában ta láltunk edényeket, melyeket a lábakhoz
vagy a fej rn cllé helyeztek. Az 579. sz. sírban két edényt
is talúltunk, n1clyek közül az egyik késő római(?), zöld
n1ázas kétfülCí edény. Az edények mellé rendszeresen
tettek szarvasmarha-lábszárat és szárnyasdarabokat is.
Két sírban tojáshéjdarabokat is találtunk.
Az egyik legjelentősebb sír az 558. sz. bolygatatlan
temetkezés volt, melybe egy fiatal nő és a baloldali
testrészére fektetett csecsen1ője vázát bontottuk ki. A nő
derekán 17 ezüstözött bronz övveretet, egy vas és egy
bronz övcsatot, egy nagy szíjvéget, négy kisszíjvéget,
bronz övbújtatót és egy bronz tarsblyzárót találtunk.
Az 558. sz. sír mellett további sírokban is rekonstruálni
tudtuk az egykori öv díszítését.
Az előkerült leletek nagy részét övtartozékok (övveret, l yukvédő, bújtató, csat, szíjvég) alkotják, n1elyek
öntött, áttört, indadíszes, aranyozott vagy ezüstözött
bronzdarabok. Két sírban találtunk varkocsszorítót,
n1elyek préselt, ind adíszes bronzlen1ezére vé kony
aranylemezt erősítettek. A leletek között gyöngy- és
gömbcsüngős ezüst és bronz fülbevalók, bronz karperecek, dinnyen1ag alakú üveggyöngyök, vaskések,
vascsatok, orsógombok említhetők n1eg, illetve egy-két
sírban íj1nerevítő csontot is találtunk.
,
A terület Ny-i szélén 3 Arpád-kori objektum: egy
szabadtéri kemence, egy ház és egy árokrészlet került
elő egyn1ás közelében. A szabadtéri ken1ence négyzet
alakú munkagödréhez két kemencét is vájtak az agyagba.
A félig földbe mélyített ház fele a feltárási területen, kívül esett, azonban a tanúfalban jól látszódott a ház EK-i
sarkához épített kemence sütőfelülete. A kemencével
sze1nközti sarokból egy 1 m hosszú, lejtős aljú nyél nyúlt
ki. A bejárat valószínCíleg a ház DK-i oldalának közép ső
részén
volt, ahol lépcsőszerCl lejáratot figyeltünk n1eg. Az
,
Arpád-kori objektun1okból bogrács- és fazéktöredékek,
orsókarika, ill e~ve a szabadtéri kemencébó1 sárga n1ázas
korsó nyaktöredéke került elő.
Munkatársak: Gulyás Gyöngyi, dr. Sin1on László, dr.
Ottományi Katalin ásatásvezető régészek; Czene András
régész; Bartuczné Farkas Ildikó, Czakó Anna,
Czigléczki
,
Tibor, Dinnyés Dóra, Fodor Péter, Gera Agnes, Kövicsné
Mala Enikő, Laczkó Sándorné, Mali Antal, Szrnka Attila,
Túry Miklós, Veres Zsuzsa ásatási technikusok.,
ZSOLDOS f\ . ATTILA

1liO. Gyermely, temető
(Komárom-Esztergom megye) Á
Előzetes

előzően

elvégeztük a terület próbafeltárását.
A néhány
,
napig tartó munka során egy késő Arpád-kori külső kemence n1aradványait találtuk, valan1int egy kora újkori
talán gazdasági rendeltetésCí épület (pince?) oldalfalait,
járószintjén több edény töredékével. A te1iileten további
településobjektumok feltételezhetó1<.
LÁSZLÓ JÁNOS

1li1. Gyékényes, „Fia ta 1- hegy
(Somogy megye) 0, A, Kö
2007. január 31-én régészeti szakfelügyeletet láttunk el a
0,4 kV-os hálózat építése során. A terület közelében 2006
októberében végeztünk terepbejárást.
A vezeték nyo1n,
vonala az ekkor felfedezett
Arpád- ,és középkori
,
, földvár
n1ellett megy el. Erinti továbbá az Ujhegy, és Ujhegytó1
D-re nevCí lelóbelyeket. Ellenőriztük a villanyoszlopok
állítási n1unkálatait. Az eredeti tervektől eltérően, (a
talajviszonyok n1iatt) a gyékényesi vasútvonaltól
E-ra
,
húzódó, ineglévő villa1nos távvezetékbó1 E felé elágazó
új vezetékszakasz 1-3. sz. oszlopait, valan1int a 129 és
a 0286/2 hrsz. utak találkozásánál te rvezett transzforn1á toroszlopot nem fúrt, hanem n1arkolóval megásott
gödörben állították fel. Az ellenőrzés során a 2. és 3.
oszlopnak a n1arkolóval 1negásott gödreiben találtunk
edénytöredékeket,
leleteket. A 2. sz. gödörben őskori
,
a 3. sz. gödörben jellegtelen Arpád-, illetve középkori
cserepeket találtunk. A már beten1etett 1. sz. gödö r
elegyengetett földj ében szintén egy őskori töredéket
találtunk. A 2. sz. oszlop helyén valószínClleg sekély,
kis k.iterjedésCí gödör lehetett, n1ivel a humusz alatt
már nem látszott a n1etszete. A 3. oszlop göd rébe egy
60-70 cn1 mély, gyakorlatilag leletn1entes gödör keskeny
szelete került elő. Bejártuk a felszántott területet a 0219
hrsz. ároktól K-re, és a vasútvonal, valamint
a földvár
,
között. Túlnyomórészt középkori, kevés Arpád-kori és
őskori cserép jelentkezett a felszínen, legintenzívebben a
0286/ 1 hrsz. úttól
É-ra, valan1int attól D-re és a 0220/1-2
,
hrsz. szántó E-i 100 n1-es sávjában. f\ lelóbely a 2006
októberében bejárt területtől D-re kiterjed a vasútvonalig, ahol a lábon álló kukorica n1iatt akkor nen1 lehetett
megfigyelést végezni.

,

terepbejárásokon a területen Arpád-kori település nyomait találtuk. Gáz- és vízvezeték-fektetést n1eg-
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1 li2. Gyékényes, Kis-Almakerti -e rdő
(Somogy megye) Ró
2007. január 30-31-én, megelőző feltárást folytattunk
a tervezett n1obil kavicsosztályozó területén (I-Irsz.:
0196/ 1), a neolit, római- és középkori lelóbelyen, a
dCílőnek a K-i harn1adában. A tervezett mobil osztályozó teljes területén nen1 történik talajsüllyesztés, a
bányan1Clvelés késóbbre tervezett terjeszkedése előtt
lehe tőség lesz a teljes bányaterület megelőző feltárására.
A terepbejárással pontosított lelóbely valószín(ísíthető
súlypontja a d(ílő Ny-i felére esik, így csak azokat a he1yeket tártuk fel, ahová az építmény-, illetve szállítósza-
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,

A terület további részén Arpád-kori
településrétege,
ket és jelenségeket dokun1entáltunk. Arkok, gödrök kerültek elő, illetve 5 kemence, amely közül 1 kővel kirakott
lehetett, kettőnek pedig a felmenő falai is szépen álltak.
J\ feltárás határát a török kori várárok határolta le,
amely hirtelen lejtéssel indult. A n1egmaradt régészeti
objektun1ok valószín(íleg a török kori várárokrendszerben levő DK-i elővédm(í területére estek, ezért nen1
pusztította el őket a késó'bbi várárok.
Munkatárs: Sen1perger Zoltán technikus.

lag-alapozások kerülni fognak. Összesen 42, n1inin1álisan
1,2-1,5 n1 széles kutatószelvényt nyitottunk a tervezett
alapozások helyén, így kb. 250-260 m 2-t vizsgáltunk át.
A várakozásnak n1egfelelően, a lelőhelynek ez a része
igen ritka, összesen háron1 objektum került a szelvényekbe. Ezek közül leletanyagot a 2. és 3. sz. gödörben
találtunk, mindkettó'ben római korit. A 2. sz gödör
bizonytalan körvonalú, lapos aljú, sekély. A leletanyag
homokkal és apró kaviccsal soványított nagyobb edény
töredékei. A 3. objektum erősen faszenes betöltésében
homokkal és apró kaviccsal soványított seprűdís zes
edény oldal töredékeit, egy palackszer(í edény peremtöredékét, és egy sárgára égetett, jól iszapolt fazék nagyobb
oldaltöredékét találtuk.
Munkatárs: Bajzik Annan1ária régésztechnikus.

BÍRÓ SZILVIA

1Li5. Győr-Győrszentiván határa
„
( Győ r- Moso n - So pro n megye) 0 , B, Ró, A
2007. áprilisban helyszíni szemlét tartottan1 a település határában, a tervezett szélerőműpark által érintett
területeken.
Első-osztály II.: A G 14 szélturbina helyétó1 a vasútvonalig terjedő területen, az itt húzódó határmezsgye
mentén szán1os kerán1iatöredéket
találtan1. A leletek
,
legnagyobb része Arpád-kori (egy bográcsperem is előkerült), amelyek mellett néhány atipikus őskori cserép,
és pár darab apró római töredék hevert a felszínen.
A felszíni telepnyom kiterjedésének meghatározását a
poros felszín nagyban megnehezítette, K felé a bokros
n1ezsgyén túl pedig a virágzó repce akadályozta a munkát. Valószínű, hogy a lelóbely összefügg a repcetáblán
túl elhelyezkedő Első-osztály III. lelóbellyel.
Első-osztály III.: A G 15 szélkerék helyén és attól
, ,
EENy-ra a vasútig terjedő területen
változó intenzitással
,
őskori (késő bronzkori) és Arpád-kori cseréptöredékek hevertek a felszínen., A leletanyag a legnagyobb
sűrűségben a telepnyon1 ENy-i részén, a vágányok kö,
zelében jelentkezett. A lelóbely E-i széle a vasútvonal,
Ny-i határa az itt elterülő repcetábla miatt bizonytalan.
Valószín(í, hogy elsősorban NyÉNy felé folytatódik, ahol
egy kisebb, de markáns domb emelkedik.
Első-osztály IV.: A G 13 jel(í szélturbina közelében,
úttól D-re rögtön az út mellett
a Tiborháza felé vezető
,
eló1<erült néhány Arpád-kori cseréptöredék. Dél felé
haladva az itt húzódó n1ezsgye mentén további
leletek
,
kerültek elő, melyek között n1ár nem csak Arpád-koriak,
hanem néhány őskori és római kori töredék is akadt.
A római és őskori edénytöredékek a lelóbely DDK-i
részén jelentkeztek, ott, ahol a középkori darabok inár
fogyóban voltak. A lelóbely K-i irányú kiterjedését a
szomszédos táblát borító magas repce miatt nem lehetett
n1egállapítani.
Másod-osztály I.: Győrszentivántól DNy-ra, a vasút
és a 81 . sz. főút között a G 20 jel{í szélerőn1Cí körül egy körülbelül 200 n1 hosszú és 100 m széles foltban Losonczi
Máté korábban ró1nai kori kerán1iatöredékeket gy{íjtött.
A lelónely egy D-i irányban erőtelj esen emelkedő don1b
lábánál, illetve lejtőjén található. A helyszíni szemle során a mindent elborító pornak köszönhetően a területen
csak szórványosan találtam rón1ai edénytöredékeket.
~

KöLTŐ LÁSZLÓ

1 Li3. Gyirmót, Eperföldek
( Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á
2007. nove1nber
19-23. között leletn1entést végeztünk a
,
83. sz. úttól E-ra épülő autó1nosó területén. A lelőhely a
2006-ban kutatott Ménfőcsanak, Eperföldek lelóbellyel
összefügg, attól csak egy aszfaltút választja el. Pontos
helye az egykori szennyvíztisztító teleptó1 közvetlenül
D-re, a gyirmóti Tavirózsa utca új építésű házaitól DNyra található.
Mintegy 1100 m 2-nyi területet humuszoltak le, ebbó1
500 n1 2 volt kutatható, mivel a maradék felületen a talajvíz
az objektun1ok jelentkezési szintje fölött állt. A, feltárt 24
objektun1ból kettő tartaln1azott leletanyagot (Arpád-kori
cserepek) . Elsősorban árkok, egy objektum talán földbe
mélyített ház (egy kis rész volt csak feltárható) ill. egymásba ásott gödrök. A terület viszonylag n1ély fekvésű, ezért
valószínű, hogy a középkorban is csak mezőgazdasági
funkciója lehetett. A humuszoláskor előkerült római kori
cserepek a talajvíz borította, fel nen1 tárható objektun1ok
tetején feküdtek, így nen1 kizárt, hogy római kori településjelenségekkel is számolhatunk.
MOLNÁR ATTILA

1Lili. Győr, Batthyá ny tér Li .
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á, Tö
2007. január végén régészeti szakfelügyeletet biztosítottunk a 6591 hrsz. alatti építkezéshez. A szomszédos
,
lakóházak alaperősítő munkái során a telek E-i felében
a török kori vár árkát regisztráltuk, a D-i felében viszont
rón1ai sírok kerültek elő. Ezt követően 2007. február 19.
és március 12. között a munkálatokat leállítottuk, és a
telek D-i felében elvégeztük a teljes területre kiterjedő
megelőző feltárást. A legkorábbi időszakból, a Kr. u. 2.
századból 3 kutat, 6 római sírt vagy annak maradványát
tártuk fel. A késő római csontvázas sírok közül kettó'ben
üvegpoharat, egyben 2 bronz- és 1 csont karperecet, egy
téglasírban pedig ép, csavart bordázatú üvegkorsót találtunk. A római korhoz tartozik még egy kisebb árok.
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Másod-osztál)' V.: Az in1énti lelőhelytől Ny-ra,
n1integy 150- 200 n1éterre kisebb, kb. 15-20 m nagyságú
foltban két teguladarab és néhány római kerámiatöredék
hevert a felszínen. 'l'ovábbi leletanyagra a legtüzetesebb
vizsg{tlattal sen1 bukkanta1n. A lelónely kiterjedésére és
jellegére kedvezőbb terepbejárási körülmények között
lehetne Fényt deríteni. A leletkoncentráció feltehetően
kapcsolatban van, s talán össze is függ a nen1 inessze
fekv() Másod-osztály I. lelónellyel.
tvfásod-osztály II.: A G 10 szélerőmCí
egy a környeze,
téből n1arkánsan kiemelkedő, ENy-DK-i csapásirányú
domb K-i peremén, lejtős részén található. A területen 2-3
darab rón1ai kori, valamint néhány újkoti cseréptöredéket
találtam. Megjegyzendő, hogy - főként a do1nb magasabb
részén - nagyszámú kavics jelentkezett a felszínen.,
lvíásod-osztály III.: A G 10ésaG16 szélerőműtó1 E-ra, az
itt húzódó földút két oldalán a felszínen sűr(ín jelentkeztek
római kerámiatöredékek: jórészt szürke házikerámJa töredékei, valan1int néhány vörös festéslí táltöredék, és terra
sigillata. Ugyanitt nagyszámú tegula-, és imbrextöredék, továbbá ter1néskődarabok is hevernek a szántásban. Találtan1
n1ég több állatcsontot, és egy erősen kon·odált vasdarabot is.
A leletanyag jellege és intenzitása alapján rón1ai villaépület
inaradványairól lehet szó. A lelónely legintenzívebb része
egy kisebb kidon1borodás területére esik. A tégla-, és kőtö
redékek mintegy 120x150 m nagyságú területen szóródtak,
de kerán1ia ezen a részen kívül is került elő.
lvíásod-osztály IV.: A G 11 torony közelében egy terra
sigillata és egy másik ró1nai kerá1niatöredék került elő,
egymástól kb. 40-50 m távolságra. Nehéz eldönteni, hogy
pusztán csak szórványleletekró1 van szó, vagy pedig települési maradványokat rejt a föld. Megjegyzendő, hogy
a területen röviddel a helyszíni szemle előtt talajlazítást
végeztek, a frissen forgatott, poros talajfelszín erősen
akadályozta a leletészlelést.
TAKÁCS KÁROLY

1Lt6.

Győr,

Királyszék utca 31.
(Győr-Moson -Sopron megye) Ró?, Kk

2007. július 5-12. között próbafeltárást végeztünk a
telken (hrsz. : 09/1), beruházást n1egelőzően. A l eendő
épület helyén 5 db 2 m széles, 50 m hosszú kutatóárkot húztunk párhuzamosan a Ménfőcsanak felé vezető
mCíúttal. A kutatóárkok 60-100 cm n1ély alján a régészeti
jelenségek csupán elszórtan jelentkeztek. A kutatóárkokat meghosszabbítottuk a parkoló területén további
60-70 méterrel, itt már kevesebb jelenséget találtunk,
valamint egy újkori feltöltődött vizesárkot.
A lehu1nuszolt terület alatt 15 gödröt, 2 árkot tártunk
fel, n1el yek 6-7 n1éterre egymástól párhuzamosan futottak,
metszetük Valakú volt. Leletanyag nem ke1iilt elő beló1ük.
Jellegükbó1 adódóan egy rón1ai út két oldalán futó vízelvezető árokról lehet szó. A gödrök közül egybó1 került elő egy
késő középkori oldaltöredék, egy másikból pedig állatcsont.
A többi objektun1ban nem találtunk leletanyagot.
NAGY ANDREA

1 Lt7. Győr, Mákos-dűlő
_.
(Győr-Moson-Sopron megye) 0 , Ró, A, U
//

.,;

2007. decemberben helyszíni szemlét tartottam Győr
külterületén az 1. sz. főút melletti tervezett idegenforgaln1i területen. A fejlesztési terület középső része jól
érzékelhetően kimagasodik környezetébó1. A kiemelkedésen régészeti leletanyag jelentkezett: legnagyobb
számban őskori cserépanyagot (zömn1el atipikus oldaltöredékeket)
gyCíjtöttem. Emellett elszórtan rón1ai
,
kori és Arpád-kori kerán1iatöredékek is kerültek elő;
utóbbiak között en1lítést érdemel egy bográcsperen1 és
egy rádlidíszes töredék. Megemlítendő, hogy, az őskori
anyag nagyobbrészt a lelónely K-i, míg az Arpád-kori
inkább a Ny-i részén jelentkezett. A kiemelkedés K-i
szélén kisebb foltban több salakdarabot gyCíjtöttem,
melyek talán újkoriak lehetnek (a területen néhány
újkori cserép is előkerült) .
TAKÁCS KÁROLY

1Lt8. Győr-Mé nfőcsanak, bevásá rl ó központ
(Győr-Moson-Sopron megye) B, Ró, N

25472/11 hrsz.: 2007. április 10-25. között végeztük az
ingatlanon a n1egelőző feltárást. A területet 1995-96-ban
inár kutatóárkokkal vizsgálták, n1ost n1integy 2900 m2en do lgoztunk. A területen a Savaria-Arrabona római
útvonal haladt keresztül, ennek nagy része a n1ár feltárt
területre esett. Valószín(íleg, az úthoz tartozó árokrendszereket tártunk fel és két E-i irányba futó vízelvezető
vagy telekhatároló
árkot, egyn1ástól 13 1n távolságban.
,
A terület E-i részén (a n1ai 83 sz. út mellett) két Kr. u.
2. századi, félig földbe mélyített házat tártunk fel gazdag leletanyaggal, egyikben emailos fibulával és több
egygombos, erős profilú fibulával. Feltártuk továbbá
két csecsemő és két felnőtt csontvázas sírját, melléklet
nem volt mellettük.
25472190-92 hrsz.: Ezen az ingatlanon április 10.
és május 5. között végeztük a feltárást. Mintegy 4000
m2-en dolgoztunk. Feltártuk a Savaria-Arrabona útról
leágazó út vízelvezető árkait. Több kisebb-nagyobb, az
úttal párhuzamosan futó árkot is feltártunk,
an1elyek az
,
úthoz tartozhattak. Ezenkívül a terület ENy-i részén több
kutat találtunk, ezek egy része bronzkori volt.
25472/80 hrsz.: Ezen a területen n1ájus 17. és június
29. között mintegy 3000 m2-en végeztük el a feltárást.
A telek egy részét az 1990-es évedben már feltárták.
A jelenlegi ásatás három felületen folyt. Az 1. és 2. felület a már feltárt részek
közötti földdepó területe volt,
,
a 3. felület ezektó1 E-ra, a 83 . sz. úttól D-re, a tervezett
épület helye volt. Az 1. és 2. felületen a már korábban
feltárt árkok és az Arrabona-Savaria út folytatását
figyeltük ineg. Az út kavicsozásának maradványából l.
Constantinus k.isbronza bukkant elő. A ko rábban feltárt
településrészlethez legközelebb eső árok betöltésébó1
római edénytöredékek szárn1aztak. Az egyik római árok
alatti gödörbó1 őskorinak meghatározható cserepek
kerültek elő.
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Munkatársak: Bocz Péter régésztechnikus, Németh
Andrea és Subert Csilla adatrögzító1<.

A 3. felületen újabb rón1ai kori telekhatároló árkokat
találtunk. Az általuk határolt egyik telken különböző
inéretlí és formájú, általában sekély, leletanyagot ne1n
tartalinazó gödröket figyeltünk meg. Néhányat közülük
az árkok metszettek, ezek biztosan ne1n késóbbiek a
rón1ai kornál. A gödrök sCírCí elhelyezkedése is arra utal,
hogy nen1 egy idóben keletkeztek.
A 3. felület DNy-i részén háron1, sötét betöltéslí,
keskeny, hosszúkás árokszerlí gödörbó1 néhány római
kori és több kézzel formált, népvándorlás korinak tűnő
kerámia okozott meglepetést. Jelenlétük magyarázható
a közelben feltárt avar kori településsel.
Munkatársak: Szőnyi Eszter és Tomka Péter régészek.

PINTYE GÁBOR

NAGY ANDREA

1Li9. Győrszemere, Kis-földek
(Gyor-Moson-Sopron megye) 0, Ró
2007. augusztus 16-tól kezdve régészeti szakfelügyeletet
tartottunk a 0168/ 4-5 hrsz. ingatlanokon zajló logisztikai
központ építkezésénél. Ennek során kiderült, hogy a
központi épület alatt rón1ai kori település n1aradványai
rejtőztek. A megelőző feltárást augusztus 27. és szepten1ber 14. között végeztük el.
A központi épület alatt 20 objektumot tártunk fel.
Két, egymásra n1eró1eges árok határolta le az objektumokat, amelyek között 3 földbe n1élyített ház és több
gödör volt. A terület déli részén egy földbe mélyített
kemence és egy kút került elő. Az objektun1ok nagy részének csak a legalja maradt meg. A leletanyag (tegulák,
házikerán1ia) a Kr. u. 2-3. századra keltezhető.
A parkoló területén előkerült néhány objektum közül kien1elkedik egy félig földbe mélyített ház. A beló1e
eló1<erült nagy mennyiségCí leletanyag (vasszerszán1ok,
bennszülött kerámia, pannóniai pecsételt áru, rengeteg
házikerá1nia) a 2. sz. 2. felére-3. századra keltezi.
Ugyanitt szórványosan őskori kerán1ia is előkerült a
hun1uszolásból, de ezekhez tartozó objektumokat nen1
tudtunk azonosítani. Összesen 7621 m 2-t vizsgáltunk át.
A közmlívek és a víztározó területén objektumot n em
találtunk. A régészeti lelónely csak a terület Ny-i részére
eső ho1nokdombot érintette.
N

M

BíRÓ SZILVIA

150. Győrtelek, Va súti-dűlő
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza
2007. június 20-án a Jósa András Múzeum n1unkatársai
helyszíni szemlét végeztek a Győrtelek-Ököritófülpös
közötti optikai kábel földmunkáinál. Ennek során a község határának DK-i részén, a Nagyecsed felé tartó közút
és a vasúti sínpár n1etszéspontjától a sínek irányában DK
felé mintegy 650 n1éterre, a Nagy-vájás hídjától 100 méterre, közvetlenül a töltéstó1 D-re leló11elyet regisztráltunk. A kis kiterjedésű, K-Ny irányú felszíni telepnyom
szórványos császárkori kerán1iával jelentkezett.

151. Gyu la , külső vár
(Békés megye) Kú, ú
A Gyulai Várfürdő Kft. tervezi az egykori gyulai külső
vár DK-i sarkán az 1980-as években felépített ún. wellness-fürdő épületének bővítését. Az ezzel kapcsolatos
tervezés során inegfogalmazódott, hogy ez a bővítés a
16-18. századi hadmérnöki felmérésekbó1 és tervekbó1
ismert s feltételesen erre a területre lokalizált bástyaépít1nények forn1áját kövesse, s így mintegy bizonyos
mértékben rekonstrukciónak legyen tekinthető.
A 2007 novemberében elvégzett előzetes feltárásunk
tehát nem csupán azt kívánta megelőzni, hogy a bővítés
régészeti károkkal járjon, hanem annak érdekében is kívánt adatokat szolgáltatni az itt állt egykoli védőm{ívekró1,
hogy azok a tervezés során felhasználhatóak legyenek.
Munkánkat ugyanakkor jelentékeny n1ódon korlátozta,
hogy kutatóárkokat csak ott nyithattunk, ahol a tervek
szerint földn1unkára kerül majd sor -így fó1<ént
a n1a álló
,
épület K-i és D-i oldalán valamint az ahhoz E feló1 vezető
út két oldalán-, azaz nen1 lehetett célunk a ma strandfürdő céljaira használt terület tudományos szempontokból
való felderítése, így többek között a fürdőépület és az
Aln1ásy-kastély közötti terület vizsgálata sen1.
Munkánk eredn1ényeképpen megállapítható, hogy
az isme1t hadmérnöki felmérések, így a legkorábbi, 1562.
évi, Mirandola-féle feln1érés és terv (hangsúlyozni kell,
a mai várépület környékén végzett újabb kutatásokból
tudjuk, hogy a terv sohasem valósult meg), az 1695. évi
Lan1bert- és Porthen-féle alaprajzok vagy a K-i látképet
is tartaln1azó 1722. évi Rosenfeld-térkép, nen1 alkalmasak a pontos topográfiai meghatározásra. Ne1n csupán a
védőm(ívek formáját tekintve - e szempontból még a két
1695-ös rajz sem ad egyn1ással megegyező információt
,
- hanem a vár (a középkori épülettel párhuzamos) EK-i
illetve DK-i védővonala által bezárt szög sem állapítható
meg ezekbó1 hitelesen. Sajnos azonban az általunk isn1ert,
közelebbró1 meg nen1 határozható időpontban - de még
az említett fürdőépület felépítése előtt - készített szintvonalas geodéziai felmérések sem adnak egyező információt
e területró1. Míg az egyértelműnek tűnik, hogy a külső
vár két (esetleg három) egykori, D-re néző védőmlívét a
szintvonalak is a mai kastélyépület D-i homlokzata illetve
DNy-on kissé a sarka elé helyezik, n1aga a DK-i ferde kortinafal, de fó1<épp a K-re néző sarokvédőmCí kérdése már
korántsem ilyen egyszerií. Az n1indenesetre valószínűnek
tCínik, hogy a kortinafal az 1980-as években emelt fürdőépület n1ögött
húzódhatott, de azok a szintvonalak,
,
n1elyek az ettó1 EK felé gyanítható védőn1Círe utalhatnak,
teljesen eltérően jelentkeznek a két fehnérésen.
Ez arra utal, hogy a szóban forgó területen jelentős
földmunkákra kerülhetett sor a 18-20. sz. folyan1án, így
veszélyes lenne, csak a terepszintvonalakra alapozni egy
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- akár hipotetikus - rekonstrukciót. Ezt bizonyítják végül
az itteni régészeti n1egfigyelések is, egyrészt Jankovich
B. !)énes 1982. évi terepszen1léjének rövid jelentése, 17
1núsrészt sajút ásatúsaink.
Jankovi ch a rna álló fürdő építése kapcsán egy 2 m
vastag feltöltés elhordását állapította meg, mely régészeti
leletet ncrn tartalinazott és n1inden bizonnyal nen1 volt
korábbi a 18. szúzadnál. Ez teljes mértékben egybeesik a mi
rncgllgycléscinkkel. Az 1980 körüli
terepszintnek ugyanis
,
nagyjnból az általunk kutatott E-i területével kellett n1egcgycznic, 1ncly szinte pontosan 2 méterrel talál ható a
fürdőépület D-i (és feltehetően K-i) oldalán ma meglévő
szint felett - azaz eddig hordhatták itt el az építkezés
első
,
fázisában a betöltést. Ugyanakkor az általunk E-on nyitott
kutatóárkokban a n1ai bevezető úttól K-re is lényegében
ez utóbbi terepszinttel megegyező mélységig találtunk 18.
századnál nem korábbi feltöltést - azaz ezen a részen nen1
igazolhattunk semmiféle 16-17. századi erődítést.
Az ismert hadmérnöki felmérések ábrázolta sáncvonal tehát csak ettó1 Ny-ra húzódhatott - s ,ennek bizonyítékait meg is találtuk a fürdőépülethez E-ról vezető
úttól Ny-ra nyitott árokszakaszokban. Itt két helyen is
n1utatkozott az az egynemlí,, főként sárga agyag alkotta
feltöltés, inely a várterület E-i részén végzett 2004. évi
ásatásaink tanúsága szerint a gyulai faszerkezetlí 16- 17.
századi sáncok jellegzetességének tekinthető - annak
ellenére, hogy beló1ük csak kevés korhatározó anyag
került elő és egyetlen cölöplyuk sem esett bele a vizsgált
(elég kis) területbe. Mivel a feltárásunk által érintett
n1ásik két területen, a fürdőépülettó1 K-re és D-re n1ég
egy jóval nagyobb mélységben sem jelentkezett ez az
agyag, hanem csupán egy erdei föld-jelleglí, ugyan
kevert s 16-17. századi leleteket is tartaln1azó, n1inden
bizonnyal nagyrészt természetes eredetCí betöltődés,
nagy valószínCíséggel kijelenthetjük, hogy az általunk
vizsgált és a tervezett építkezés által érintett terület kívül
esik az egykori gyulai külsővár területén.
A fürdőépület en1elése előtt készült geodéziai feln1érések szintvonalai jelezte K-i, szinte az egykori lovardaépületig kinyúló terepjelenség tehát nem tekinthető az
egyik sa r okerődítn1ény nyo1nának sen1, az csak 18-19.
századi eredetCí lehet. Minden erődítés tehát az ásatá,
sunk által érintett területtó1 Ny-ra kereshető, illetve E-on
húzott kutatóárkaink csak azok külső szélét érinthették.
En1iatt az sen1 valószínű, hogy a mai vvellnes fürdő
alapfalai - inelyek építéséró1 1982-ben Jankovich már
nen1 kapott értesítést - régészeti rétegeket érinthettek,
hisz magunk közel 2 m-re hatolva a n1ai terepszint alá,
ilyeneket K-en és D-en egyáltalában nen1 észleltünk.
Munkatásak: Tolnai Gergely, Mordovin Maxim,
Giber Mihály régészek.
FELD ISTVÁN

152. Gyulaj határa
(Tolna megye) ő. Kö

2007. október 12-én terepbejárást végeztem a település
két pontján.18
Rác-rakás (Rác-lakás): A középkori Mindszentfalva helyét próbáltam azonosítani egy 1818-as megyetérkép alapján,
amely pusztaként n1ég feltüntette a n1ai Gyulaj határának
D-i szögletében. Rossz megfigyelési körülmények között a
Gyulaji-árok K-i felén kevés őskori cserepet találtan1.
Gátjenéki-dűlő: A Ny-i oldalon őskori kerámia n1ellett középkori cserepeket és kevés, apró téglatöredéket
figyelte1n n1eg. A faluhely kiterjedésének megállapítása
további kutatást igényel.
K. NÉM ETH ANDRÁS

153. Gyulakeszi. Csobánc vár
(Veszprém megye) Kk

2007 szepten1berében a vár D-i falszakaszának romvédeln1i munkáit n1egelőzően került sor a régészeti feltárásra.
Egy a várfalszakaszra meró1eges árokban átvágtuk a rétegeket, majd a falazási n1unkákl1oz szükséges mértékben
a fal belső síkja mellett hosszanti árkot alakítottunk ki.
A keresztárokban háron1 karakteresen jól elkülöníthető
járószint, a fallal párhuzamos hosszárokban pedig két a
várfalhoz n1ásodlagosan hozzáépített osztófal került elő.
A feltárt legalsó járószint alatt 15. századi, felette 16. századi leletanyagot tartalmazó réteg feküdt, ez utóbbit zárta
a következő járószint, amely felett elhelyezkedő rétegbó1
17. századi kerámia került elő. Az utóbbi réteget a legfelső
járószint zárta, felette 18. századi kerámiát ta1talmazó fal
on1lásrétege feküdt. Ahol az osztófalak a várfalhoz csatlakoztak, a várfal külső oldalán ugyancsak másodlagosan
épített támpillérek álltak. A várudvar felé kisméret(í
szondában feltártunk egy a várfallal párhuzamosan futó
falat, melynek alapozását egy hasonló irányú korábbi
falra építették. A n1agasabb fal falazó habarcsa azonos
az említett osztófalak és tán1pillérek falazó habarcsával.
A visszabontott fal falazó habarcsa jól elkülöníthető mind
a várfal, inind a tá1npillérek és osztófalak habarcsától.
A visszabontott falat nagy valószí naséggel azonosíthatjuk
a Turco-féle 1560-as évek ábrázolásán e várrészen rajzolt
épülettel. A felette elhelyezkedő fal által határolt és a
várfalon kívül tán1pillérekkel n1egtán1asztott épületszárny
alaprajzát Rómer Flóris, illetve Berg Károly rögzítette a 19.
században, kiépülését az 1600-as évek elejére datáljuk.
KOPPÁNY ANDRÁS

15Li. Hajdúböszörmény. Bocskai tér 3.
(Hajdú-Bihar megye) Kú,

2007 . nove mber 5-30. között a telekre tervezett ingatlan építése előtt végeztük el a megelőző feltárást. A kb.

18
17

ú

MT /\ Régészeti Intézet Adattára 84/1982.
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700 n1 2-es területen félszáz újkori (17-19. sz.) régészeti
objektun1ot tártunk fel. A területen két téglaépítéslf ház
alapjai n1ellett újkori gödröket, vermeket és kutakat
tártunk fel. Az agyagba ásott kerek, vagy négyzetes
forn1ájú kutak oldalán fabélést, vagy vesszőfonást
nem figyeltünk n1eg. A legjellegzetesebb régészeti
jelenség a n1éhkas alakú verem volt, amelynek oldalát
használat előtt kiégették. A lelóbelyen egyetlen külső
ken1encét tártunk fel, platnija alatt újkori kerámiatöredékek voltak. Az újkori kerá1niaanyag legnagyobb
része fazekak és lábasok töredéke, néhány esetben a
hozzájuk tartozó cserépfedő inaradványa is előkerült .
Különlegesek azok a fehérre égett agyagból készült
fazekak darabjai, amelyeket Gö1nörbó1, vagy Erdélybó1 hoztak a városba. Több gödörbó1 került elő vörös
és fehér kerámiapipa töredéke. A fé1nleletek között
a rossz n1egtartású vastárgyak mellett bronzgylíszlfk,
bronz pénzdarabok és ólom pisztolygolyók voltak. Az
állatcsontok döntő többsége háziállatokból származik
(fó1eg szarvasmarha), de néhány vadászott állat csontja
is előkerült (pl. szarvasagancs) . Régi térképek segítségével a terület pontosan beilleszthető lesz az újkori
Böszörmény településszerkezetébe, levéltári források
segítségével talán az egykori tulajdonosokat is sikerül
n1egismerni . Célunk, hogy a régészeti, néprajzi és
levéltári források segítségével egy újkori városi portát
rekonstruálni tudjunk.
HAJDÚ ZSIGMOND - D. SZABÓ LÁSZLÓ

156. Hajdúnánás-Tedej, Nyakas- központ
(Hajdú- Bihar megye) Sza

2006-ban autópálya építéshez kapcsolódó földn1unkák
közben egy római ezüstfibulát, egy feltehetően rón1ai
ezüstpénzt és egy emberi koponyát találtak a területen.
A fibulát átadták Rózsa Zoltánnak az orosházi Szántó
Kovács János Területi Múzeum igazgatójának.
A 1elóbely beazonosítását 2007. január 23-án végeztük. A kapott térképvázlat alapján a helyszínelést az egykori Nyakas-központ területén kezdtük meg. A vizsgált
felszín frissen volt szántva, jó észlelési körülményeket
mindkét
biztosított. A Nyakas-központba vezető n1líút
,
oldalán, az egykori gazdaságtól Ny-ra és E-ra eső lapos,
sőt néhol a környező dombokhoz képest mélyen fekvő
területeken egy nagy kiterjedésü, közepes intenzitású
szannata település felszíni nyomait, leginkább kerán1ia- és paticsdarabokat találtunk. Az ezüstfibula elő
kerülésének helyén, a bekötőút K-i oldalánál húzódó
árokban egy szarn1ata gödör foltját észleltük. A koponya
és az ezüstpénz felb ukkanásának helyét nem tudtuk
megvizsgálni. A korábban megtalált leletek alapján egy
szar1nata temető előkerülését vártuk, de ezt a felszíni
nyon1ok nem erősítették meg. A lelóbely 500 m széles,
600 m hosszú, ÉNy-DK irányú.
Munkatársak: Balogh Csaba ásatási technikus és
Bocskai István.
SZOLNOKI LÁSZLÓ

15 7. Hajdúsámson, Kovács-ta nya
(Hajdú- Bihar megye) Á

155. Hajdúböszörmény- Pród, Pródi-halom
(Hajdú -Bihar megye) U, B, Sza , Á

A régészeti szakirodalomból jól ismert halom a Hajdúböszörn1ényró1 Görbeháza felé vezető út D-i oldalán
található, Pród határában. A felszínen újkőkori cseréptöredékek és emberi csonttöredékek , jelentkeztek.
Feltárásunk célja az volt, hogy a halom ENy-i lábánál
húzott szondával (2x12 m) megállapítsuk, a csőszhaln1i
lelóbelyek sorába tartozik-e a tell.
A ,kutatószelvény Ny-i felében a tellt övező árok
DNy-EK-i szakaszát n1etszettük át. Az árok lépcsőzetesen mélyült, szélessége 7-8 n1, alját 320 cm mélyen értük
el. Betöltése egynemü volt, sok késő neolitikus kerámiatöredékkel és állatcsonttal. A szelvényben egy szarmata
gödör
és árokrészlet mellett 3, nagy valószínűséggel az
,
Arpád-korra keltezhető sírt bontottunk ki (az egyikben
S-végű hajkarikával) .
A Pródi-haln1on végzett kutatások beigazolták, hogy
a csőszhalmi típusú tell települést árok övezte. A lelóbeés a szarn1ata időszakban is lakták,
lyet a bronzkorban
,
n1ajd az Arpád-korban templom körüli temető is létesült
a dombon. Az egykori templon1 helyére utaló leletek
nen1 kerültek napvilágra, valószín(íleg inár alapozása
is elpusztult.
A feltáráson a SZTE Régészeti Tanszékének hallgatói vettek részt.
FoDoR IsTvÁN - RAczKY PÁL

2007. február 27. és március 9. között próbafeltárást
végeztünk
a leendő ipari park területén. Egy 5x80 m-es
,
E-D-i irányú árkot nyitottunk a terület legmagasabban
fekvő részén. A kutatóárokban 5 régészeti objektumot
,
tártunk fel. Egy Arpád-kori lakóház inaradvá nyait, 3
valószín(íleg a településhez tartozó ,árkot és egy gödröt.
A ház 2,5x3,5 m-es, téglalap alakú, E-i és D-i oldalainak
,
közepénél egy-egy szelementartó cölöp helyével, EK-i
sarkában szögletes kemencével, melynek jól kitapasztott
tü zelőtere volt. A gödör
kerek, 2 n1 átmérőjü, lefelé
,
tölcséresen sz(íkülő, E-i oldalán hozzá kapcsolódó lejárattal. Vastag átégett rétegeket találtunk benne. A feltárt
objektumokban talált leletanyag alapján, a falu kora a
13. századra tehető.
SZABÓ LÁSZLÓ

158. Hegyeshalom, Országúti-dű l ő 1. lh.
(Győr-Moson -Sopron megye) R, B, Ró, Á

2007. április 10-25. között kutatóárkos technikájú próbafeltárást végeztünk a fent jelölt területen. A terepbejárásokból lokalizált 4,5 ha kiterjedésü lelóbelyen 3 hosszanti
és több keresztárok kialakításával 3000 m2-t kutattunk.
Az objektumokat 2006 augusztusában mértük fel, akkor
114 objektun1ot határoztunk ineg. Az idei feltárás során
a gépi földmunkákkal részben lefedett területen néhány
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objektun1 visszaazonosítására nem kerülhetett sor, újabb
finom nyesésck során azonban a megis1nert objektumok
szán1a 127-re emelkedett. A feltárás során bebizonyosodott, hogy - korábbi vélen1ényünkkel ellentétben - neolit telepobjektumok nincsenek a területen, ám tagoltabb
a rézkori horizont, a don1ináns lengyeli kultúra inellett
a Balaton-Lasinja-kultúra emlékanyagával is számolhatunk. A rézkorhoz kapcsolható n1ind a két nagyobb
gödörko1nplexum. Két gödörb ó1 bronzkori leletanyag is
előke rült, a mészbetétes edények kultúrájának cserepei,
illetve egy kő öntőforma-töredék, amely feltehetően
bronzbalta készítésére szolgálhatott. Bár a kibontott
objektun1okban római kisleleteket nen1 találtunk, az
objektumok egy kis csoportjának jól elkülöruthető tömör
agyag betöltése feltehetően összekapcsolható a felszíni
terepbejárásokból megismert 3-4. századi leletekkel.
A lelóbelyet
Ny-K-i irányban átszelő árokrendszerek
,
az Arpád-kori falu telekosztásához illeszkedhettek, az
objektun1típushoz képest gazdag leletanyag 12. századi.
Nem igazolódott, hogy lelóbelyünkön sírok lennének,
a Ny-K-i tájolású téglalap alakú objektumfoltok újkori
vermeket jeleztek. Lelóbelyünk a próbakutatás szerint
legalább négy fázisú telep, an1elynek eddig hozzávető
legesen 7o/o-át ismerhettük n1eg.
,
ASZT AGNES

159. Hejőbába, N agytemető-dűlő II.
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Sza, Á

2007. október 10-én helyszíni szemlét végeztünk a település szélén, a Sajószögedre vezető
út K-i oldalához
,
kapcsolódó szántóföldeken, az Alon1-zugi csatorna és a
sajószögedi út között. Az érintett területen, a 032/1-12
hrsz. földeken, a település rendezési tervében is n1egjelölt, ismert régészeti lelőhely található. E terület
legdélebbi parcellája szántott
területen közepes felszíni
,
leletsűrűséget mutató, Arpád- és római császárkori
régészeti leleteket gyCíjtöttünk. A korábban meghatározott régészeti lelónely a helyszíni szen1le során vizsgált
területre bizonyosan kiterjed.
A leletek a n1iskolci I-Ierman Ottó Múzeun1ba kerültek.
P USZTA I TAMÁS

161 . Herceghalom , Pátyi- domb
(MRT 7. k. 1 /3 8 lh.)
(Pest megye) Ró

A Pest tv!egyei Múzeun1ok Igazgatósága a ZsámbékHerceghalo1n közötti gázelosztó-vezeték nyomvonalán
régészeti szakfelügyeletet végzett 2007 nyarán. A n1unkakezdést sajnos már csak a nyon1vonal kiásása s a
vezeték lefektetése után jelentették be, így a régészeti
jelenségek nyomait többnyire a kidobott földben találtuk
1neg. Rón1ai épületnyomok, tegulák, kövek s kerámiatöredékek kerültek elő, a Kr. u. 2-3.századból.
ÜTTOMÁNYI KATALIN

162. Herencsény, Kossuth utca 88-90.
(Nógrád megye) 1

2007. július 28-án helyszíni szen1lét tartottam rendőr
ségi értesítés nyomán, mert a 88-90. számú ház hátsó
kertjében embercsontokat találtak. Ez a telekrész
gyakorlatilag egy e rősen erodált domboldal, ahol az
intenzív mezőgazdasági mCívelés és az erózió n1iatt n1ár
az alapkőzetet szántják. A szántásban sok apróra tört
emberi csont volt, melyek több eltemetetthez tartoztak. A környéken a szántást átvizsgáltuk, de a további
csonttöredékeken kívül sen1milyen n1ás lelet nem került
elő. Az egykori temető kiterjedését sem tudtuk 1neghatározni, mert a szomszédos telkek vagy el voltak kerítve,
vagy elhanyagoltak voltak, így felszíni n1egfigyelést nem
tudtunk végezni.
BÁCSMEGI GÁBOR

163. Hernád, Dongó
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B

2007. szepten1ber 10-én helyszíni szemlét végeztünk
a Vizsoly-Hernádcéce közötti közút Hernád, felé eső
részén, a, Dongó határrészben. A Szerencsi AG telephelytó1 E-ra eső szántóföldön kis felszíni lelets(ír(íséget
mutató, kora bronzkori kerámiatöredékek jelezte régészeti lelóbelyet találtunk. Kiterjedése a szántóföldet fedő
növényzet n1iatt ne1n volt pontosan meghatározható.
A leletek a miskolci l-Iern1an Ottó Múzeun1ba kerültek.
tv!unkatárs: Nagy Dezső.
PUSZTAI rf AMÁS

160. Hejőkürt, Hejő-part
(Borsod-Abaúj -Zemplén megye) U

2007. n1ájus 17-én terepbejárást végeztünk a Nen1esbikk-Hej őkürt-Oszlár-Tisza palkon ya-Tisza ú jváros
között húzódó tervezett szennyvízelvezető vonalán.
A terepbejárás során Hejőkürt területén, neolit lelóbelyet
találtunk a Lidl Logisztikai Központtól E-ra. Valószínú1eg
a Lidl-áruház helyén folytatott megelőző régészeti feltárás során előkerült lelóbelycsoporthoz tartozik.
Munkatársak: I-Iajdú Melinda, Lengyel György,
Szolyák Péter.
LENGYEL GYÖRGY

16Li . Hernádbüd, Kender-földek„
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0

2007. április 18-án Gibárt és Hernádbüd között, a Ilernád 1nagaspartján vezető országút és a r-Iernád
között
,
közvetlenül a hernádbüdi lakóházaktól E-ra elterülő
szántóföldön, a szántásban világos, felszíni foltokban,
kis felszíni leletsűrűséget mutató őskori kerámiatöredékeket találtan1. A teljes régészeti lelóbely kiterjedését
nem lehetett pontosan meghatározni.
PuszTAI 1'Arv1Ás
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165. Héhalom, Templomdo mb
(Nógrád megye) B, Kö
A temető feletti Templomdombon 1992-ben helybeli
fiatalok a középkori templon1 alapfalai közé ástak, sírok
és őskori leletek is előkerültek. 19 1993-ban Majcher Tan1ás
leletmentő ásatás keretében a falak egy részét feltárta és
megállapította, hogy a falakat a bronzkori hatvani kultúKató Sára
ra telepének rétegeibe alapozták. 20 1994-ben
,
5x5 méteres szelvényt nyitott a do1nbtető ENy-i részén.

19
20

S.: RégFüz. Ser. l. No. 46. Budapest 1994, 96.
KATÓ s.-MAJCI!ER T .: RégFüz. Ser. l. No. 47· Budapest 1996,
65-66.
10\TÓ

?(t07.

Öt egymás alatti ház részleteit, padlószinteket tárt fel a
hatvani kultúrából, 3 m mélyen érte el az őshumuszt. 21
Ugyanakkor Majcher Tamás folytatta a templom n1aradványainak a feltárását. A kerítőfal egy része ismét
előkerült. 22

2003-ban Sün1egi Pál és Bácsmegi Gábor régészeti-geológiai vizsgálat keretében közel 1,5 km hosszú
talajfúrás-szelvényt alakított ki ÉK-DNy irányban: 10
inéterenként fúrtak le, két, védeln1i célt szolgáló mes-

21

KATÓ s.-MAJCHER

T.: RégFüz. Ser.

r.

No. 48. Budapest 1997,

79-80.
22

2 25

:tvlAJCHER

T.: RégFüz. Ser. 1. No. 49. Budapest 1997, 90.
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terséges árkot állapítottak n1eg. A Templomdon1bot
körülvevő b el ső árkot 350-400 m hosszúnak, 2-2,5 m
n1élynek n1utatták a fúrási eredn1ények. Ettó1 távolabb
egy kül ső árkot is kimutattak, ennek hosszát 2 km-re
becsülték, a leírás szerint félkörívben fogja át a domb
környékét, rnélysége 4 tn. Az általa befogott terület kb.
5- 6 ha. Ezen belül a hatvani kultúra 2-3 m vastag tell
telepének a rétegei inutatkoztak. Ebben az előzetes
közlc.ményben vázlatos rajzokban n1utatták be az eredn1 ényekct. 2:1
2006. noven1ber 8-án Jankovich-Bésán Dénes, Nagy
Levente és Tankó Károly társaságában bejártam a lelóbe1yet. A területet 2007. január és február hónapokban
mérten1 fel. (Az illusztrációt lásd a 225. oldalon!)
A Templomdomb közvetlenül a temető felett emelkedik. Szabálytalan kerek alaprajzú, környezetébó13- 4
n1-re magasodik ki. Felszíne lapos, oldala köröskörül
meredek. A Ny-i és K-i oldalában egy-egy bemélyedés,
egykori feljáró utak nyon1ai. Északi szélébe egy nagyobb
gödör n1élyedése nyúlik be. A plató közepén kőfeszület
áll, mellette sírkő 1848-as évszámmal. A dombtető D-i
széléhez közel HP-kő áll (181,3 m) .
Keleti széle mellett 27x17 n1 nagyságú, szabálytalan alaprajzú terület erősen bolygatott, n1ellette két
egyenes árokkal, a középkori ten1plon1
feltárásának a
,
helye. Az egyébként sík plató E-i széléhez közel van
még egy kerek n1él yedés. A don1btető pereme körbe
élesen mutatkozik, több helyen 10-20 cn1-re kimagasodik, valószínűleg a körítőfal nyon1a, amelyet Majcher
Tatnás említ.
A don1b pereme alatt, 2- 3 méterrel alacsonyabb
szinten, a domboldalban erősen elmosódott, de jól felismerhető terasz fut körbe, an1ely csak az említett két
bemélyedésnél szakad meg. A terasz rézs(íjének alja a
don1b aljáig ér le, innen n1ár a sík szántóföld, illetve
a temetőkerítés melletti füves terület kezdődik. A K-i
domboldalban az említett terasz felett van még egy rövid, 10 n1 hosszú kis külön terasz. A dombtető átn1érője
É-D irányban 65, K-Ny irányban 62 m. Jelenlegi formáját bizonyára a középkori ten1plommal kapcsolatban,
vagy talán újabb
korban alakították ki.
,
A domb ENy-i alja a temető kerítésénél végződik .
A temető területe, amely az őskori telep része lehetett,
kissé szabálytalan téglalap alakú, drótkerítés veszi körbe. A sírok iniatt az eredeti felszín sokat változhatott,
nagy vonalakban azonban n1egőrizte a domb alakját.
A don1btető eredeti szélét a halottasház, a kis kápolna és
az ezekkel egy vonalban kiugró rézslís tereplépcső jelzi.
Ettó1 a vonaltól lefelé hirtelen n1eredekké válik a terület.
A te1netőnek a Templon1domb felé eső fele teljesen
sík. A temetőkerítésen kívül K felé a do1nboldal törés
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nélkül folytatódik, a DNy-i oldalon azonban meredek
rézs(í kíséri kívülró1 a kerítést, n1ajd itt is a szántóföld
következik. Az ásatások, a talajfúrások és a két árok
helyének a rajzba való beszerkesztése a részletrajzok
alapján késóbbi feladat lesz.
NOVÁKI GYU LA

166. Hollád, Holládi csomópont
(Somogy megye) B

2007 áprilisában régészeti felügyeletet láttunk el az 1vl7
autópálya építése közben a Holládi csomópont C-ágában,
ahol öt régészeti objektum került elő, n1elyek a középső
bronzkori kisapostagi kultúra leletanyagát őrizték meg.
A leletanyag döntő része kerámiatöredék, kevés patics,
állatcsont, kőeszköz került elő. Az objektumok két csoportban helyezkedtek el, egymástól kb. 150 m-re.
Munkatársak: Balla Krisztián, Cserép Tamás, Ferencz Bálint és Nyári Zsolt.
NÉMETH PÉTER GERGELY

167. Hollád, körforgalom
(Somogy megye) U, R, B, Á

A területen körforgalom és az ehhez kapcsolódó útkorrekció megépítésére került sor. Ennek n1unkálatait
felügyeltük, an1inek során a felszíntó1 80-100 cm-re
objektumokat észleltünk, n1elyeket 2007. augusztus 6.
és szepten1ber 21 . között tártunk fel.
A körforgalom területén egy a 10-11 . századra
datálható település néhány maradványát: egy előtér
gödörrel és csak gyengén átégett tlíztérrel rendelkező
tüzelóberendezést, egy lekerekített sarkú téglalap alakú,
két ágasos, szele1nenes szerkezet(í épületet és egy biztosan, két feltételezhetően erre az időszakra datálható
gödröt találtunk. Két őskori, a dunántúli vonaldíszes
kultúra időszakából szárn1azó objektun1 is volt ezen a
területen.
Ettó1 a, területtől
j elentősen északabbra,
az út,
,
korrekció EK-i és ENy-i oldalán egy késő Arpád-kori,
13-14. századi település maradványait találtuk meg: 44
objektum biztosan, kb.
30 feltételesen erre a korszakra
,
tehető. A területtó1 EK-re régészeti lelóbely található
(Balatonszentgyörgy, Aln1ási úti dCilő 3.), ahol elszórt
településnyomok voltak ebből a korszakból. Ettó1 még
délkeletebbre igen nagy mennyiségtí kerámiát találtunk a terepbejárás során. Megállapítható, hogy nagy
kiterjedésű középkori lelóbelyró1 lehet szó, amelynek
változó intenzitása - a középkori településszerkezet
sajátosságai mellett - erős lekopottságának köszönhető.
A körforgalom területén lévő nagyszámú, sCírűn elhelyezkedő, de sekély objektum erős lekopottságra utal.
A középkoriak mellett néhány őskori objektun1 is volt
ezen a területen. Három objektun1 a lengyeli kultúra, egy
a Somogyvár-Vinkovci-kultúra időszakára keltezhető.
A terület déli részén, az útkorrekció DNy-i és DK-i
sarkában őskori objektun1ok kerültek elő. Ezek jelen-
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tős

része a dunántúli vonaldíszes kultúra időszakára
datálható. Néhány kisebb-nagyobb gödör mellett egy
nagyméretű, szabálytalan alakú objektun1ot találtunk
ebbó1 az időszakból. A lengyeli kultúra időszakához több,
viszonylag sok leletanyagot tartalmazó gödör tartozott.
Egy objektum a késő bronzkorra, a késő halomsíros-kora
urnamezős időszakra datálható. Találtunk egy zsugorított őskori sírt is, an1elynek pontos kora - melléklet
hiányában - nem volt n1egállapítható. Előkerült egy nen1
szabályosan elten1etett, csak gödörbe dobott, szintén
isn1eretlen korú csontváz is.
Munkatársak: dr. Honti Szilvia, Németh Péter régészek, Ambrus Edit, Balla Krisztián, Cserép Tamás, Gál
Zoltán, Nyári Zsolt technikusok.
MOLNÁR ISTVÁN

168. Hortobágy határa
(Hajdú-Bihar megye) U, R, Sza, N

A Hortobágyi Nemzeti Park 72 km elektromos légkábclt
cserélt földkábelre a „Natura 2000 11 program keretében.
A tervezett nyomvonal több régészeti lelóbelyet érintett
a település határában. A térinformatikai méréseket és
feldolgozást az Archeodata Bt. végezte.
,
Halastó: A Hortobágy-folyótól K-re, az Ohati-tavak
és a Hortobágyi-halastó által bezárt különösen védett
ősgyep területén 2007. szeptember 24-28. között végeztük a feltárást. A kivitelezési munkák közben az érintett
szakaszon 10-12 sötét objektum foltját észleltük a kábelárok oldalában és sok őskori /neolit kerámiadarabot,
állati csontokat találtunk a kitermelt földben. A nyomvonal közel 300 m hosszan haladt keresztül az újkőkori
telepen. Feltártuk a telep 8 objektun1át, melyek közül
7 gödörnek, 1 kútnak bizonyult. A 3 n1 átmérőjű, kerek,
befelé szCíkülő falú kútnál semmiféle tartószerkezetet
nen1 tudtunk megfigyelni. A gödrök változó mélységCíek
és méretCíek voltak, két esetben vörös, átégett réteget
lokalizáltunk. Leletanyaguk nagyon gazdag, rengeteg
kerámiatöredéket, állatcsontot, paticsdarabot, kerámiaorsógombot, obszidiánt találtunk.
Kungyörgy-puszta: A 33. sz. m(íút D-i oldalától 30
m-re, 2007. július 23. és szeptember 11. között végeztük a feltárást. A leló11ely védett legelőn helyezkedik el
egy hosszan elnyúló alacsony földháton. A kivitelezési
munkák közben 30-40 sötét objektum foltját észleltük a
kábelárok oldalában és sok római császárkori (szarn1ata)
kerámiadarabot, állati csontokat és paticsot találtunk a
kitermelt földben. A nyomvonal közel 600 m hosszan
haladt keresztül a szarmata telepen. Feltártunk egy neolit, 1 rézkori, 133 szarmata objektumot. A megfigyelt
jelenségek közül 2 sír, 4 épület, 2 nyílt tCízhely, 2 árok,
21 cölöplyuk és 101 gödör. A neolit cölöphely 0,8 m
nagyságú, kerek, sekély, egyenletes aljú és egyenes falú.
Az egyik sír rézkori, melyet egy szarmata inéhkas alakú
gödör elvágott. A kerek sírgödörbe helyezett zsugorított csontváz koponyája és két sípcsontja inaradt meg,
mellékletként két edényt és ételáldozatot tettek a halott

mellé. A szarn1ata lakóházak félig földbe mélyített, feln1enőfal nélküliek. Formájuk négyzetes, alapterületük
kb. 2-4x4-6 m, kemence nyomát nem észleltük, de a
padlón mindig jól n1egfigyelhető volt a nyílt tűzhely
erősen kiégett nyon1a, egyes lakóházak padlójában kül önböző méret(í karólyukakat figyeltünk meg, melyek
a tetőszerkezetet tartották. A házak betöltésében kevés
leletanyagot találtunk: edénytöredékct, állatcsontot,
patics és vaseszközök töredékét. Az objektumok legnagyobb része n1éhkas alakú gödör, n1elyek általában
1-2 111 átn1érőjCíek és 0,4-2 m mélyek voltak. Néhány
gödö r alján vörös, átégett réteget találtunk, ezekben az
objektumokban az állatcsontok aránya n1egnőtt. A településen előkerült leletanyag összetétele nagyjából
megegyezik a hasonló korú falvak szokásos leleteivel.
A kerán1ia legnagyobb részét a különböző n1éretCí, kézi
korongon készült, hon1okkal soványított fazekak töredékei alkotják. Formájuk és n1éretük nagyon változatos.
A kisn1éretCí pohárkától a hon1bárig minden megtalálható. Színük a vörösessárgától
a barnán át a szürkéig
,
változott. A két árok E-D-i irányú, sekély, rézs(ís falú
és egyenetlen
aljú. A valószínCíleg rabolt szar1nata fér,
fi.sír D-E-i tájolású, nyújtott csontvázas volt, melynek
nagy részét megsemmisítették. A jobb felkar és a bal
lábszárcsont n1aradt a helyén. A sírgödör lekerekített
sarkú, téglalap alakú, sekély volt. Melléklete: a lábánál
kisméretű edényke és a kitermelt földhányóból vastárgy
és bronzfibula töredéke.
,
Szettyénes-major: ,A 33. sz. n1Cíút E-i oldalától 50
m-re, a Hortobágyi AG elhagyott, leégett területén
2007. szeptember 14-24. között végeztük el a feltárást.
A lelóbely védett legelőn helyezkedik el, egy alacsony
földháton. A kivitelezési munkák közben 30-40 sötét
objektun1 foltját észleltük a kábelárok oldalában és sok
szarmata kerán1iadarabot, állati csontokat és paticsot
találtunk a kitermelt földben. A nyomvonal közel 300 m
hosszan haladt keresztül a lelóbelyen. Feltártunk 13
neolit, 20 szar1nata és 4 népvándorlás kori objektun1ot.
A n1egfigyelt jelenségekbó1 11 cölöplyuk, 1 rövid árok,
2 épület, 1 kemence, 1 nyílt tCízhely és 21 gödör. Az
egyik népvándorlás kori gödör funkciója kérdéses, n1ely
1,3x1,6 m nagyságú, négyzetes alakú, változó mélységű,
melyben rendszertelenül lemélyedéseket találtunk és
a gödör alján tCízhelynyon1okat észleltünk. Leletanyag
nund a három korból szegényes: kevés kerámiatöredék,
állatcsont, paticsdarab, vaseszköz korrodált darabja,
őrlő- és fenó'kő.
KOLOZSI BARBARA

169. Hosszúhetény, római katolikus templom
(Baranya megye) Kú

2007 folyamán régészeti felügyeletet végeztem a sekrestye felújítási munkálatainál. A sekrestye bővítésének
alapárkában korábbi épület maradványát, vagy egyéb
régészeti objektumot nem találta1n. A sekrestye szennyvízvezetékének ásott árokban jól látl1ató volt, hogy a
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felső 30- 50

crn vastag, törrnelékkel kevert réteg itt is egy
feltöltés, tereprendezés során került ide.
Megközelítően
,
a tern plorn J)-i f'alának vonalában egy ENy-DK-i irányú
fal alapozúsi árkát lehetett n1egfigyelni. A kiszedett
alapozás helyén csak fehér habarcsos törn1elék volt.
J\z alapozási úrok egy korábbi épület (templon1?) része
lehet, en nek korílra utaló lelet azonban ne1n kerü lt elő.
!\. szcnnyvízvczeLéknek ásott árok D-i felében a felszín
közeli rétegekből több sírkő töredéke került elő. A rajtuk
16vé5 évszúmok az 1850-es évekbó1 valók. A helybeliek
cltnondása szerint a szomszédos ház kertjében is kerültek elő en1bercsontok. A falu 18-19. századi temetője
ezek szerint a templomtól D-re volt. A templommal
,
p~1rhuzan1osan ásott vízvezetékárokban a sekrestye E-i
fala melletti erősen n1észhabarcsos rétegek ne1n folytatódtak. A felső hun1uszos réteg ugyanolyan volt, mint
an1it az eddigiekben n1ár n1egismertünk. A sekrestyétó1
8,31 111-re Ny-ra azonban egy emberi koponyát találtunk. A koponya felső részét sértette n1eg a munkagép.
A kevert sárgásbarna tön1ött föld és a koponya arra utal,
hogy ezen a részen is temető volt egykoron. Ettó1 több
sírt nen1 találtunk. Nle11éklet hiányában a temető korát
nen1 lehet nieghatározni.
,
Szondázó falkutatásra a sekrestye E-i oldalán és a
ten1
plom hajójának ablakainál került sor. A sekrestye
,
E-i oldalán arra kerestünk választ, hogy eredetileg
volt-e ezen a részen ablak, vagy esetleg ajtó. f\z épület
boltozata és meglévő nyílásrendszere erre nem utalt.
Semmilyen korábbi nyílásra utaló nyomot nem találtunk, a falszerkezet teljesen egységes volt. A fal törtkóbó1
készült, hosszabb-rövidebb téglakiegyenlítő sorokkal.
A ten1plon1 ablakainál a tervezett keretcsere kapcsán
arra kerestünk választ, hogy a meglévő nyílásokon történt-e korábban vala1nilyen átalakítás, vagy beszlíkítés.
t\ falkutatás során bizonyítottuk, hogy az ablaknyílások
eredetiek, átalakítás nen1 történt. Az ablakok rácsai a
ten1plon1mal egykorúak.
GERE LÁSZLÓ

és hulladékgödröket, cölöplyukakat és árokrészleteket).
Kerámiatöredékek (köztük római import terra sigillata
töredékek), állatcsontok, a feltehetően a közelben álló,
de nem a kerékpárút nyomvonalába eső egykori épületekre és kemencékre utaló paticsok és tapasztásdarabok,
továbbá egy őrló'kő és egy fenó1<ő töredéke került elő.
504. sz. lh.: A lelóbely a volt Rákóczi 'fsz. központjától DK-re kb . 1 kin-re, a Böde-tanyától DK-re kb. 400
m-re találh ató, egy megközelító1eg Ny-K irányban
húzódó, környezetébó1 jelentősen kien1el kedő don1bon.
A
domb Ny-i felén húzódik keresztül, megközelító1eg
,
E-D-i irányban a 45. sz. főút. A kerékpárút közvetlenül
a főúttól Ny-ra 1-2 n1éterre fog épülni, nyomvonalának szélessége 2,6 m. A lelóbelynek a főút inelletti,
a kerékpárút nyon1vonalába eső része 0,5-1 méterrel
alacsonyabb a domb többi részénél. A feltárás
során
,
345 m2-nyi régészetileg fedett területen egy Arpád-kori
település 15 n1aradványa került elő: egy félig földbe
inélyített épület a hozzá tartozó ke1nencével, gödrök,
cölöplyukak és árokrészletek. Az objektu1nokban kis
n1ennyiségCí leletanyagot (kerámiát, állatcsontot, paticsot és egy orsókarika töredékét) találtunk.
TÓTH KATALIN

.

1 71 . Hódmezővásá rh e ly, Bodzási út
(Csongrád megye) U, B, Sza, Á

2007. szepten1ber 27-én régészeti felügyeletet végeztünk
a 4105 tanya villamosenergia-ellátásához kapcsolódó
földn1unkák során. A munkálatok helyszíne közvetlenül
a Bodzási út D-i széle mellett található, a betonút D-i
szélétó1 kb. 4 m-re tervezik felállítani a 3 villanyoszlopot.
Az oszlophelyek területén objektuin, régészeti jelenség
nem n1utatkozott. Az úttól távolabb, a Bodzási út és a
csatorna közötti területen a, felszínen kis mennyiségCí újkó'kori (Körös-kultúra) és Arpád-kori, valan1int nagyobb
n1ennyiségíí késő bronzkori és szarn1ata kori cserepet
figyeltünk n1eg, azonban ezt a területet a földn1unkák
n1ár ne1n érintették.
Munkatársak: B. Nagy Katalin, Csordás László.

1 70. H ódm ezőv ásárhely, Barattyos
(Csongrád megye) Sza, Á

rfÓTH KATALIN

2007 decemberében próba- és megelőző feltárást végeztünk a tervezett kerékpárút nyomvonalán (a 45. sz. főút
mellett a 43+585-49+801 kn1-szelvények között) .
137. sz. lh.: A lelóbely a Lázár-tanyától DNy-ra található, kb. 200 m-re, egy ÉK-DNy-i irányban húzódó, környezetébó1 jelentősen
kien1eLkedő dombvonulaton. A don1bot
,
n1egközelító1eg E-D-i irányban inetszi a 45. sz. főút.
A hun1uszolás során kiderült, hogy a lelóbelynek a
kerékpárút nyomvonalába eső szakasza jóval hosszabb a
felszíni leletek alapján feltételezett 40 n1éterné1. Összesen 161 n1 hosszú, 2,6 m széles felületet humuszoltunk
le. A lelónelynek 132 n1 hosszú szakasza esett a kerékpárút nyomvonalába. A 343 m 2-nyi felületen viszonylag
intenzíven jelentkeztek egy szarmata kori település
objcktun1ai, n1elyek közül 30-at tártunk fel (élelen1tároló

172. H ód mezővá sá rhe ly, Kopáncs
(Csongrád megye)

A 47. sz. főút tervezett szélesítése és a Gyúló-főcsatorna
ehhez kapcsolódó áthelyezése miatt terepbejárást ta1tottunk a földmunkák által érintett területeken. A bejárás
során azonosítottuk a korábbi kutatások (terepbejárás,
részleges feltárás) alapján ismert Kopáncs, Olasz-tanya
lelónelyet. A korábbi feltárás szelvényének környékén,
jó n1egfigyelési körühnények között, kevés középső rézkori kerámiatöredéket gyűjtöttünk. Az adattári adatok
alapján is1nert Kopáncsi csárda, Nagysziget leló11elyet,
viszonylag jó megfigyelési körülmények mellett sem
tudtuk felszíni jelenségek alapján azonosítani.
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1 73. Hódm ezővásá rhely, Kútvölgy
(Csongrád megye) Sza, Ge, Á

2007. május 14-17. között próbafeltárást végeztü nk
a VIII. sz. homokbányában
(0510/ 23 hrsz.). A terület
,
Hódmezővásárhely EK-i határában, az Orosházára
vezető vasútvonal és a Kútvölgy-Kakasszéki-csatorna
által közrezárt területen található. A csatorna partján
Vályi Katalin már 1977-es terepbejárása során talált
l előhelyeket. Bende Lívia és Lőrinczy Gábor 2004.
március 4-én végzett helyszíni sze1nléjük során megállapították, hogy a felszíni leletek arra utalnak, hogy
a bánya teljes területe régészeti lelóbely. Ugyanezt
állapítottuk meg Vályi Katalinnal a 2006. decen1ber
12-én végzett helyszíni szemlénk során. A bányatelek
területén több-kevesebb intenzitással (helyenként
sCírűn, helyenként elszórtan)
jelentkeztek a felszíni le,
letek. A bányatelek EK-i részén erőteljesen ki en1elkedő
don1bon nagy s(írűségben jelentkeztek egy szarn1ata
kori település nyon1ai. A bányatelek területén húzódó
n1élyedéstó1 (egykori kis vízfolyásmedertó1) távolodva
kisebb szá1nban kerültek elő szarmata kori és gepida
településre utaló leletek. Néhány lelet (pl. embercsont
és üvegpohár töredéke) arra utalt,, hogy a területen feltehetően szar1nata kori és talán Arpád-kori ten1etővel
is szán1olnunk kell.
A próbafeltárás célja a bánya területén lévő lelóbely
pontos lehatárolása és intenzitásának felmérése volt.
A próbafeltárás területét (összesen 10 OOO m 2-t) azon
a részen jelöltük ki, ahol a felszínen a legkisebb intenzitással jelentkeztek a leletek. A már kitern1elt VI. sz.
homokbánya határa n1entén egy 300x14 n1-es felületet
és ennek a kutatósávnak a DK-i széléhez csatlakozva
egy 80x69 n1-es felületet. Már az első napon eló1<erült
5 szannata kori objektum: két szögletes árokkal kerített
te1netkezés és egy árokrészlet, n1ely feltehetően szintén
egy sírt kerítő árok részlete lehet. A sírokban gyöngyöket, orsógon1bot, edénymellékletet, vaskést és vascsatot
találtunk. A sírokat kerítő árkokban is eló'kerültek szarn1ata kori cseréptöredékek.
Tehát n1ár az első napon egyértelinCívé vált, h ogy
a bánya teljes területe fedett régészetileg. Azon a területen került elő a szarmata kori temető, amelyen a
felszíni bejárás során kis intenzitással jelentkeztek a
régészeti leletek.
A leletanyag a hódmezővásárhelyi Tornyai János
Múzeum és Közn1űvelődési Központba került.
TÓTH KATALIN

171.t.

Hódmezővásá rhe ly, Szegfű

utca

(Csongrád megye) Sza , T ö

2007. július 3. és augusztus 18. között próba- és n1egelőző
feltárást végeztünk a tervezett sportcsarnok és mélygarázs építési területén (Hrsz.: 12841 / 2) .
Először próbafeltárást végeztünk 2007. július 3-4én. A területen hosszában két 3 m széles kutatószelvényt humuszoltunk le és nyestünk 1neg. Ennek során

n1indkét kutatószelvénybcn nagy számban jelentkeztek
kü lönböző objektu mok foltjai, nyesésükl<or török kori
kerámiatö redékeket, állatcsontokat, tégladarabokat találtunk. Egyérteln1űvé vált, hogy a területen egy török
kori település maradványa található, így a tervezett
be ruházás teljes építési területén n1egelőző feltárással
folytattuk a kutatást.
/\ 1neg;előző feltárást 2240 in 2-es felületen (a próba- és a megelőző feltárás teljes területe 2576 m 2 volt)
2007. jú lius 9. és augusztus 18. között végeztük el. Az
előkerült 181 objektu1n többsége egy sűr(í, intenzív,
ki 111agaslóan gazdag leletanyagot tartalmazó török kori,
Kr. u. 16- 17. századi település maradványa. A török
kori településhez tartozóan feltártunk 3 földbe mélyített, agyagfalú, cölöpszerkezetes épületet, melyek
fel tehetően egy gazdasági egységet alkottak a terü let
legmagasabb fekvésCí középső részén, egy árokkal elkerített területen belül. Környezetükben nagy szán1ban
kerültek elő jellegzetes 1néhkas alakú gabonatá roló vermek, valamint néhány nagyn1éretCí (5-7 n1 átn1érőjű),
igen n1ély (2- 3 n1), szabálytalan alakú, valószínűleg
agyagkitermelésre használt gödör. Szintén valan1iféle fedett gazdasági építmény lehetett az elkerített
területen belül egy lekerekített sarkú téglalap alakú,
lejtős
oldalú, egyenes aljú gödör, aljának közepén és
,
E-i szélénél félkörívben elhelyezkedő cölöplyukakkal,
n1elyek közül az egyikben famaradványt is találtunk.
A terület D-i szélén Ny-K-i irányban 33,6 m hosszan
végighúzódó széles (3-4 111) 1 mély (1-1,5 m) árok is
a tö rök kori telephez tartozhatott. Talán annak egy
bizonyos részét keríthette, erődíthette. A török kori
objektu n1okból rendkívül nagy inennyiségCf, gazdag
leletanyag került elő: különböző asztali, főző- és tárolóedények, kályhasze1nek, változatos forn1ájú és díszítésű
cseréppipák, állatcsontok, paticsok, téglák, üvegtárgyak,
vasból készített lószerszán1ok (kengyel, zabla, patkók)
és egyéb használati tárgyak (béklyók, szögek, vasalások,
kések stb.), bronztárgyak (kis bronzedényke, hajtűk)
és 3 pénzér1ne. Külön ki kell emelnünk a nagyszán1ú
faragott csontn yel ű vas kést, valam int egy díszített
gyöngyházborítású markolatú vaskést, n1elyek a török
kori kéz1n(ívesipar míves készítn1ényei. A pénzek Nádor
Káro ly vásárhelyi éren1gyCíjtő előzetes (tisztítás előtti)
meghatározása szerint a 16. századból származnak,
Lengyelországban verték ó'ket.
A feltá rt terület középső és D-i részén a török kori
réteg alatt egy szar1nata kori (Kr. u . 2-4. sz.) telep néhány, feltehetően a telep széléhez tartozó objektun1a
(néhány árok és cölöplyuk) jelentkezett. El képzelhető,
hogy a szarmata kori telepnek azért találtuk 1neg csak
kevés nyomát, mert a nagyszán1ú török kori beásás a
szarmata kori objektumok egy részét tönkretette. A szarmata kori telep meglétére ugyanis a késóbbi, török kori
objektumok anyagába belekeveredett szarmata leletek
is utaltak.
Munkatárs: Bokorné Nagy Katalin régész.
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1 75. Hunyadfa lva, sze nnyvíztisztító telep
(Jász-Nagykun- Szolnok megye) Sza, Á

2007. április 6-8. között terepbejárást végeztünk Dobapuszta és Kőtelek között. Hunyadfalva határában,
a szennyvíztisztító telep melletti n1agasparton
, egy
lelónelyet azonosítottunk, mely a szarn1ata és az Arpádkorban volt lakott.
A leletek a Da1njanich János Múzeum gylíjteményébe
kerültek.
Munkatársak: Bartus Dávid, Váczi Gábor és György
László régészek, Dankó Szabolcs fotós.
KOVÁCS KATALIN

gyCíjtöttünk sok obszidián- és kovatöredéket, őskori
(neolit? bronzkor?) és császárkori cserepeket.
Pogány-sziget-díilő: Ez a dűlő a Gencsi-csatorna partján, a csatorna egy természetes n1élyedésében (vízmeder?) húzódik, amelyet mindkét oldalán homokdombok
sora szegélyez. Egy laposabb, a mély részt szegélyező,
terasz-szerű háton gyűjtöttünk ismét cserepeket, késő
bronzkoriakat és talán vaskoriakat.
ALMÁSSY KATALIN - Bocz PÉTER - BACSK1\I ISTVÁN

178. Igrici,

Kút-dűlő

„

~

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0 , A

176. Ibrány, tanuszoda
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) Sza

2007 januárj ában régészeti szakfelügyeletet végeztünk
az általános iskola mellett épül ő tanuszoda helyén.
A környezetéből kiemelkedő dombháton, 1983-ban
épületalapozáskor csontvázat találtak Arpád-kori
ékszerekkel. Ottlétünk alatt kiderült, hogy az elmúlt
években két helyen is találtak csontvázat, de ezeket
nen1 jelentették be a múzeun1ba. Mellékletekre nem
emlékeztek az elbeszélők. Az ásatás során megpróbáltuk hitelesíteni a sírokat, de próbálkozásunk negatív
eredménnyel járt. A leendő tanuszodát a fent említett
dombhát D-i részén kezdték építeni. A hun1uszolás
egy közel 1OOO m2-es É- D-i tengelyű, téglalap alakú
területet érintett, n1integy 150-180 cn1-es mélységben.
Viszonylag mélyen jelentkeztek a régészeti objektumok, an1elyek jól kirajzolódtak a sárga homokos altalajon. A foltok jó része újkorinak bizonyult, s nén1elyik
részben n1egsen1 mi sítette az előkerült császárkori
objektumokat.
A márciusban végzett ásatáson 38 objektum került
elő; többségük sekély, kevés leletanyagot szolgáltató
gödör volt. Közülük kiemelkedik a 22. sz., amelyben 3
többé-kevésbé ép kézzel formált edényt, valamint egy
korongolt tálat találtunk. A gödör legjobb lelete egy teljeinécses volt. Az árkok
sen ép, kétosztatú, kézzel formált
,
közül a csak részben feltárható E-D-i irányít 32. sz. volt
a legjelentősebb. Ennek szélessége közel 3 in, mélysége
a nyesési szinttó1 mintegy 130-140 cm, a feltárható
szakasz hossza közel 10 n1 volt. Vele párhuzamosan
futott a 26. sz. keskeny kis árok; talán egyazon konstrukció részei lehettek(?) . A két árok - ahol n1eglehetett
figyelni - vágta a telepobjektumokat.
Munkatársak: Bocz Péter technikus, Kiss László.
JAKAB ATTILA

177. Ibrány határa
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) U?, B?, V? , Sza

2007. március 12-én helyszíni szemlét végeztünk a
település több pontján.
Ispán-tava-díilő: A községtó1 D-re, egy n1egközelítő
leg É-D-i irányú hosszú homokdombnak a Ny-i feléró1

2007 áprilisában helyszíni szemlét végeztünk a 08/8 és
0819 hrsz. ingatlanokon. A vizsgált terület a környeze,
tében található kisebb dombokhoz képest sík, enyhe EK-i
kitettség(í. Déli irányból kisebb mélyedés tagolja, DNy-i
sarka mellett kisebb
hon1okclomb található. A kikopott
,
lucernában kevés Arpád-kori valamint őskori kerá1niatöredéket találtunk, melyek a vizsgált terület DNy-i
sarkában kapcsolódó domb körül koncentrálódtak, viszonylag kis felszíni l eletsűrűséget n1utatva. A régészeti
lelónely nem csak e területeken, hanem az itt található
domb D-i (szántott) oldalán is n1egtalálható. A hon1ok
fedte felszínen 2005-ben Veres János e területen őskori
(neolit) felszíni leletek alapján jelzett régészeti lelónelyet határolt le.
PuszT AI TAMÁS

179. Isztimér határa
(Fejér megye) R. B, Ró, V, Kk, Kú

2007. júniusban terepbejárást végezten1 a telep ülés
területén.
,
Csőszpuszta: Felkerestem a község határának EK-i
részén, Csőszpuszta mellett található késő bronzkori halomsír maradványait. A halon1sírra az 1980-as években
erdészeti munkálatok során bukkantak, és jelentékenyen
ineg is bolygatták. Az ezt követő leletmentő ásatás során
a Kr. e. 11. sz. második felére helyezhető ten1etkezés maradványait tárták fel a halon1 belsejében (Jungbert Béla
leletn1entő ásatása, 1987-1988) . A halomsír akkor mért
átmérője 15-17 m, magassága az őskori járószinthez képest 1,4 in volt. A tun1ulus helyén lévő erdőt nemrégiben
ismét tarra vágták, ennek során a halom inaradványainak
egy részét eldózerolták. A tumulus metszetébó1 néhány
kézzel készült cserépdarab került elő, egy helyütt faszénmaradványokat figyelten1 n1eg. A halomsír maradványait
a jövóoeni erdészeti n1unkálatok nyilvánvalóan teljes
pusztulással fenyegetik. Jelen állapotban a legoptimálisabb megoldás a halom teljes feltárása volna.
Gúttamási Ny-i faluszél: Gúttamási településrésztó1
Ny-ra, a belterület szélétó1 nem nagy távolságra római
kori telepnyon1ot rögzítettem. A lelónely egy a település D-i szélén húzódó száraz patakn1eder D-i oldalán,
a patakra dűlő enyhe domboldalon foglal helyet. A területen a leletanyag közepes intenzitással jelentkezett.
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A kerámiaanyag az Isztimér környékén több helyütt
megfigyelt római kori bennszülött kerámiával n1utat
hasonlóságot. A telepnyom kiterjedése NyDNyi irányban bizonytalan, mivel errefelé a n1agas gabona n1iatt
nem vizsgálódhattam.
Jóleai Mór utcától DK-re: A település D-i széléhez
csatlakozó szántóföldön, a Jókai utca telekvégei n1entén húzódó napraforgótáblában őskori és kora újkori
(újkori) leletanyagot gyííjtötte1u. A leletek zöme kora
vaskori(?) atipikus oldaltöredék. A telepnyon1 n1integy
300 n1 hosszú és 100-130 m széles. Háron1
irányból a
,
lelóbely szélei jól n1egfoghatók voltak, ENy felé a beltelkek széléig találtam leleteket. A telep valószínCíleg
kiterjed a inár beépített
területre is.
,
Jókai Mór utcától ENy-ra: A Köztársaság út és a Jókai
utca telkei által közrezárt területen apró, jellegtelen
őskori cserepeket, valamint késő középkori és kora újkori kerán1iatöredékeket gyűjtöttem. A telepnyom DK
irányú kiterjedése a beépített terület iniatt bizonytalan.
A lelóbely valószínlíleg kiterjed a Jókai utca házainak
területére is.
Köztársaság Ílt kertvégei I. : A Köztársaság út középső
szakaszától Ny-ra, közvetlenül a telekvégektó1 kezdődően nagyszámú cseréptöredék hevert a felszínen.
A leletanyag nagy része róma i kori, közöttük néhány
ún. bennszülött kerá1nia is található (ez utóbbiak durvább kidolgozású, kézzel formált, többnyire kagylóhéjjal
soványított darabok). Néhány kézzel készült jellegtelen
oldaltöredék valószín(íleg inkább őskori. En1ellett néhány újkori cserép is jelentkezett a területen. A vizsgált
terület enyhén lejt Ny-i irányba, egészen egy jelenleg
száraz patakn1eder
széléig. A telepnyon1 a belterület és
,
a patak között, ENy-DK-i irányban hosszan elnyúlik.
Közvetlenül a patakmeder n1entén lelet n1ár nen1 került
elő.
Ugyanakkor
bizonyosra vehető, hogy a lelóbely
,
,
EK és EN y felé a beépített területen is folytatódik.
A lelónelyen belül nen1 egyforn1a a leletek intenzitása:
DK felől ÉNy-i irányban haladva a cseréptöredékek
egyre s(írűbben kerültek elő.
Köztársaság út leertvégei II.: Az ilnénti l előhelytó1
Ny-ra, az említett patak Ny-i oldalán, a patakn1eder irányába enyhén lejtő felszínen nagy számban jelentkezett
régészeti leletanyag. Zön1ében őskori edénytöredékeket,
köztük nagyobb tárolóedények oldaltöredékeit találtam.
Az őskori anyag vagy annak nagyobb része a néhány
jellegzetes fényezett töredék alapján a kora vaskor
időszakára keltezhető. Ezek n1ellett előkerült több késő
középkori és kora újkori, 15-17. századi cseréptöredék
is. Ez utóbbiak közül több agyagmázzal van díszítve.
Találtam néhány kiégett tapasztástöredéket és egy
meghatározhatatlan rendeltetésű,
erősen korrodált
,
vastárgyat is. A lelóbely E-i irányú kiterjedése a beépítettség miatt nem volt n1eghatározható. Kelet felé nem
nyúlik el egészen a patakmederig, attól körülbelül 30-40
méterre a leletek elfogytak.
Köztársaság út kertvégei III. : A Tu rista utca és a Köztársaság út kertvégei, vala1nint egy kiszáradt patak által

közrezárt viszonylag szűk szántóterületen intenzív településnyomokra bukkantam. A területen szép számmal
jelentkezett kora vaskori leletanyag, ennél jóval kevesebb
rón1ai kori, valan1int középkori edénytöredék került elő.
A középkori töredékek a 13-14. századra keltezhetőek.
A középkori leletek jelentkezése nem véletlen, hiszen a
terület közelében áll a falu ten1ploma, n1elynek a környékén kell keresnünk Isztin1ér középkori templomát.
A lelóbely tehát a középkori település központi része közelében helyezkedik el. A telepnyom D-i és K-i irányban
feltehetően kiterjed a már beépített területre.
Sport utca kertvégei: A község DNy-i szélén húzódó
,
patakn1edertó1 a Sport utca irányába eső terület E-i
részén két keskeny földsávot tudtam csak átvizsgálni,
ahol a n1ég alacsony kukorica erre lehetőséget nyújtott.
A vizsgált területen - egy a patak irányába enyhén lejtő
domboldalon - nagy n1ennyiségCí római kori kerámia
hevert a felszínen, legnagyobb számban sárga vagy
vörösessárga szín(í vörös fcstés(í edények töredékeit,
köztük néhány nagyobb oldal töredéket gyCíjtöttem. Ezen
a lelónelyen is jelentkezett néhány töredék formájában a
környéken több helyütt n1egfigyelt durvább kidolgozású
bennszülött kerámia. A felszínen a kerámiatöredékek
mellett hevert még több kisebb téglatöredék, amelyekró1
nen1 leh et megálla pítani, hogy a leletanyaggal egykorú-e
vagy pedig újkori. A területen nen1 csak rón1ai anyagot,
hanem több őskori edénytöredéket is találta1u. Az egyik
fültöredék forn1ája alapján a késő rézkorba sorolható,
így ez a korszak bizonyosan jelen van a lelónelyen. El
kell mondani, hogy az en1litett leleteket két, egy1nástól
inintegy 60 inéterre lévő parcellán gyCíjtöttem. Kétségtelen, hogy a két hely egyn1ással összefügg, és egyetlen
lelóbelyet alkot, sőt a leletanyag intenzitása alapján az
is bizonyos, hogy a telepnyon1 a vizsgálható területrészeknél jóval nagyobb kiterjedésCí.
TAKÁCS KÁROLY

180. Jánossomorja-Mosonszentpéter,
Fe lső- Újszegés-dűl ő
(Győr-Moson -Sopron megye) A(?) , Á(?)

2007. ápril is 18-20. között intenzív
régészeti inegfigye,

lést végeztü nk Jánossomorja EK-i határában, a dűló'ben
tervezett üze1negység-bővítési területen. f\ n1egfigyelést
az indokolta, hogy a területtel közvetlenül határos egy
nyilvántartott régészeti lelóbely (késő avar temető).
Intenzíven jelentkező telepjelenségeket,
egy ciszternát
,
és egy L-alakban n1egtörő E-D-i tengelyű árkot tártunk
fel és dokumentáltunk. Sem az objektumokból, sem
a felület tisztításából nen1 került elő leletanyag, így a
talált jelenségek datálása bizonytalan. A betöltés jellege
alapján
(sötétbarna agyagos) 9. századi avar, vagy kora
,
Arpád-kori magyar falu telepjelenségei kerültek elő.
Bizonyos, hogy közvetlenül nem kapcsolódnak objektumain1< a korább an ismert lelónelyhez.
Mu nkatárs: Ri tly Jenő technikus.
,
ASZT AGNES
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kettőt

181. Jobbágyi, Vám- pa rt
(Nógr·ád megye) U, B

2006 novcrnhc ré bc n Sün1 egi Pál (SZTE) régészeti geológiai fúrásokat végzett a lelóbelyen, majd 2007 februárjában és n1 á rciusá ban került sor a megelőző feltárásra,
n1 elyct ivóvízvezeték fektetése indokolt. A fúrások során
világossá vált, hogy az erózió jelentős pusztítást végzett
a l előh e lye n, gyakorlatilag a szántás alatt már a lösz
jelen tkezett. Maga a lelónely Jobbágyi és Szarvasgede
fekszik.
között, a Szuha-pataktól K-re egy don1bháton
,
1\ két község között húzódó n1űút E-i oldalán tártunk
fel egy 150 m-es árokszakaszt. A szántásban, illetve a
don1bláb Ny-i részén szórványos zselízi leletanyagot
gyCíjtöttünk, azonban a feltárt felületben nen1 találtunk
neolit objektumokat. Összesen 14 objektun1ot tártunk
fel, melyek leletanyaga kivétel nélkül a Kyjatice-kultúrához köthető. A feltárt leletanyagból en'llítést érden1el egy
állatplasztika, illetve egy agancsból készített késnyél.
Munkatárs: Guba Szilvia régész.
BÁCSMEGI GÁBOR

182. Kaba, cukorgyár
(Hajdú- Bihar megye) Sza, Á

2007. április-május hónapban a tervezett bioetanol
üzen1 helyén próba- és n1egelőző régészeti feltárásokat végeztünk. Az 1600 m 2 területCí próbafeltárás 2 m
széles, 800 m hosszú árkaiban 16
régészeti objektum .
,
jelentkezett. Szarn1ata valan1int Arpád-kori árkok, vermek és egy ken1ence. A közepesen intenzív lelóbelynek
azok a részei voltak a legépebbek, amelyen korábban
nem álltak épületek, betonmedencék, csatornák. A próbafeltárás alapján szükségessé vált az új fermentáló
üze1n teljes területén a megelőző feltárás. Az ásatás
második szakasza 965 m 2-re terjedt ki. A lehun1uszolt
területen újabb 16 objektun1 foltja
jelentkezett. A fel,
tárt árkok, gödrök, vern1ek egy Arpád-kori településhez
tartoztak. Egy nagymérettí gödör bizonyult különösen
leletgazdagnak, számos cserépbogrács és fazék töredéke mellett több malomkődarab, fenőkő, nyéltüskés
vaskés és egy teljesen ép birkanyíró olló is napvilágra
került beló1e.
Munkatársak: Tóth Miklós ásatási technikus, Rák
Rezső fotós.
SZOLNOKI LÁSZLÓ

183. Kajászó, Keskeny-dűlő
(Fejér megye) U, B, LT, Ró, A, Á

2007. augusztus 13. és október 11 . között próbafeltárást
végeztünk a lelóbelyen (Hrsz.: 702). A területre lépésünk
előtt a közműárkokat teljes mélységre megnyitották,
an1elynek következtében igen nagy szán1ban károsodtak
,
a régészeti objektumok és a leletanyag. A terület EK-i
széléró1, érintve az azonosítható lelóbely legalább 2/3-át,
a 2006-2007-es tél folyamán hozzávetó1eg 40-50 cm humuszréteget eltávolítottak. Négy kutatóárkot nyitottunk,

párhuzan1osan a Váli-völgy partoldalával, kettőt
meró1egesen arra. Ez mindösszesen 994 m 2-t jelent.
A kutatóárkok a már kiásott közmCíárok két oldalán,
1-1 m szélességben futottak, kivéve a második kutatóárkot, ahol a jövóoen létesítendő köz1nűárok helyén 2 n1
széles volt. Megállapítottuk, hogy a területen egyszeri
inélyszántás zajlott, an1ely a régészeti jelenségeket is
elérte és károsította.
A terület több régészeti korszakban is használatban
volt. Ebbó1 a legkorábbi 2 hozzávetó1eg kerek gödör,
az egyikben a gödör legalján egyértehntíen a gödörhöz tartozóan őskori (neolit?) kerámia került elő, iníg
a másikban egy kőpenge és neolit kerámiatöredékek
mellett egy igen kis testű ló anatómiai rendben lévő
csontváza volt. Ez utóbbinak egy részét a közműárok
.,
megsemm1s1tette.
Előkerült egy középső bronzkori urnatemető 90
ten1etkezése. Az urnák jelentős része szinte teljes
épségben volt a földben. Ezeknek beásási foltja nem
jelentkezett, általában 15-20 cm mélységben voltak.
Néhány esetben, fó1eg nagyobb testű urnáknál a szántás
n1egsemn1isítette az urnák felső 1/ 2- 1/ 3-át. Sok esetben
a közműárok az urnákat elfelezte, elharmadolta vagy
szinte teljesen megsen1n1isítette. A temetkezések a középső bronzkoron belül - a Vicze Magdolnával, Prander
Péterrel, Váczi Gáborral folytatott konzultációk alapján
- a Vatya-kultúrához kapcsolhatók, de található köztük
a középső bronzkor legelejére és legvégére keltezhetők
is. Az urnákat általában egy fedőtállal fedték le, an1ely
alatt az urna szájába helyeztek egy másik tálat és vagy
ebben, vagy alatta a hamvakon kis füles bögre volt. Megfigyelhető volt néhány esetben, hogy a bögrét az urnán
kívül, az urna peremére helyezték, illetve egy esetben
az urna talpa inellé. Több esetben is több bögre került
a temetkezésbe. Egy esetben a bögre helyett korsót
helyeztek az urnába, de nem a hamvak tetejébe, hanem
azok közé. A ha1nvak között néhány esetben égett bronz
ruhadíszek kerültek elő, mint pl. kerek, két helyen
átlyukasztott pitykék, le1nezcsövecskék, spirálcsövecskék, és egyelőre nen1 azonosítható le1nezkék. Néhány
urna környezetében szántott rétegbó1 szív alakú függő
és/vagy trapéz alakú övveret került elő. Bronzspirál
kartekercs egy esetben került elő, egy urna vállára
helyezve. Ugyaninnen származik egy bronztorques és
egy bronztőr is. Két esetben került elő még bronztőr,
mindkettő a hamvak között az urna belsejében volt.
Az urnák magassága a 25 cm-tó1 60 cm-ig váltakozott,
a többségük 50 cm körül volt. Forn1ájuk az esetek túlnyomó többségében bikónikus, széles tölcséres nyakkal
ellátva. Díszítésük között igen gyakori volt a derékon
körbefutó ujjbenyomkodott lécrátét-dísz. A különböző
bekarcolt geometrikus minták és kb. 15-20o/o-ban az
urna felső harmadán páros szán1ú bütykök vagy fülek
voltak. Három esetben kisméretű (25-30 cm magas)
urnához kapcsolódóan kis kísérőedények voltak, melyek két ten1etkezést kosziderinek határoztak ineg.
Ezeknél a kis edényekben emberi hamvak nem voltak,
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a harmadik esetben azonban a kis edénybó1 is en1beri
hamvak kerültek elő.
A következő régészeti korszakot egy LT B periódusba
sorolható korhasztásos kelta sír jelenti. A férfi.váz felhúzott lábakkal és karokkal az oldalára fektetve került a
sírba> a fejénél a sírfolton kívül 2 db korongolt kerámiaedény és egy fedő került elő. Könyöke és con1bcsontja
alatt 1-1 igen korrodált vastárgyat találtunk.
ValószínCíleg a kelta sírral összefüggésben, esetlegesen a helyben tovább élő kelta alaplakossághoz köthetően két rórncl'i kori, 2. századi korhasztásos sír került
elő> egyn1ástól 60-70 cm-re> azonos tájolással. Az egyik
halottnak a fejét a közn1Cíárok megsemmisítette> a sír
meg1naradt részén> a vázcsontokon kívül n1ás leletanyag
nen1 került elő. A n1ásik sír sokkal teljesebb állapotban
n1aradt n1eg. Az alsó lábszár fölött önálló, külön kis
kerek gödörben egy szürke, nagy Faltenbecher-poharat,
benne egy kis sárga korsót helyeztek el. Ez alatt, de n1ég
a sírföldben egy gem1nával díszített bronzgylírCí és egy
kis bronz karkötő volt, míg közvetlenül a halotton vagy
mellette egyéb tárgy nem került elő.
A terület az avar korszakban is használatban volt>
ezt a szórványként el6került kora avar kerámiatöredékek tanúsítják, régészeti jelenség azonban nem köthető
eh hez az időszakhoz.
/\ feltárt területen a legkésó'bbi régészeti korszakot 2
,
Arpád-kori tanya képviseli. Ezek egymástól mintegy 150
m-re helyezkedtek el, közvetlenül a Váli-völgy peremén.
Az egyiknek igen kis részletét sikerült feltárni, itt csak
egy apró ken1ence, egy hamuzógödör és valamilyen
munkagödör került elő. A másik tanyából azonban egy
hozzávetó1eg 2>5x3>5 n1-es házat és a hozzá tartozó kemencét tártuk fel. A ház belsejében négyzetben elhelyezett cölöplyukak voltak, amelyek valószínCíleg az épület
tetőzetét tartották. Ennek közvetlen szon1szédságában
egy nagyméretCí kemence és annak munkagödre volt.
KOVÁCS LORÁND ÜLIVÉR

18Li. Kaposvár, Ady utca
(Somogy megye) Tö
2007. május 2. és július 5. között próbafeltárást végeztünk a létesítendő bevásárlóközpont területén. Az /\dy
utca 9., n1ajd az 5-7., 17. és végül a 13. sz. területein
húzott 1-24. kutatóárkainkkal 3102 m 2-nyi alapterületen 103 objektumot (árok- és gödörrendszereket,
facölöp-, gerenda- és n1ás szerkezeteket stb.) tártunk
fel. Az átlagosan 1,5-2,5 m mélységben a n1ocsári, vízfeltöréssel teli talajban rögzítettük és dokumentáltuk
a hódoltság és az azt követő 18. sz. eleji Kaposvár vár
előtti lakótelepülésének n1aradványait. A korabeli épületek különböző részeihez tart9ztak elsősorban a mázas,
n1ázatlan kerámiatöredékek> fém- és bőrcipőtalpak,
valamint más használati tárgyak (pl. hordó). Az étkezési szokások a nagyobb számú állatcsontok (marha,
ló, sertés és különböző szárnyasok) leleteiből rekonstruálhatók. Különösen fontos, hogy az Ady utca 17 sz.

ház helyén a középkori Kaposvár várból K-i irányba
kivezető híd gerenda-, deszka-> valan1int sövényfonással megerősített cölöprendszerét is meghatározhattuk.
Az Ady utca 13. sz. ház udvarán n1egfigyelhető volt a
korai (18. sz. eleji) város sövényfonatos cölöp- és n1ás
településrésze ugyancsak. Az e l őkerült és jó állapotban
lévő faépítn1ényeket felszedtük> illetó1eg elbontottuk
és a leletanyaggal együtt a Rippl Rónai Múzeumba
szállítottuk.
MAGYAR KÁLMÁN

185. Kaposvár, Pázmány Péter utca 16.
(Somogy megye) U
2007 februárjában régészeti szakfelügyeletet láttunk el
a 1043 hrsz. családi ház átépítésénél. Az átépítés során
a ház D-i falát az eredeti helyétó11,5 m-rel északabbra
helyezték. Az új fal alapjának ásásakor az utcafronti
alapozás belső szélétó1 220 cn1-re a mai járdaszint alatt
kb. 50 cm 1nélyen, objektun1folt nélkül őskori kerámiatöredékek (DVK keszthelyi csoport) és némi állatcsont
ke rült elő.
KÖLTŐ LÁSZLÓ

186. Kál ló, Gárdonyi utca 11 .
(Nógrád megye) U, LT
2007. július 19-én helyszíni szemlét tartottunk a telken,
ahol derítőakna ásásakor emberi csontokat, valamint
edénytöredékeket találtak. Sajnos a találók ezeket
eredeti helyükró1 elmozdították> nagy részüket ki is
emelték. Maga az akna egy kb. 2 n1 átn1érőjCí és 1,5 m
n1ély volt. Ennek a legalján> már az alapkőzetbe mélyített sírgödörben kerültek elő a csontok. A sírgödörnek
csak részleteit tudtuk megfigyelni. A találók elbeszélése
alapján azonban biztos, hogy a holttestet zsugorítva
helyezték a sírba és az edény a lábánál helyezkedett el.
A leletmentés során kiderült, hogy in situ csak néhány
csont maradt. Az akna n1etszetfalában jól látszott egy
kb. 60 cm vastag rétegsor> n1elyb61 néhány lengyeli cserepet gylíjtöttünk. A kert megmCívelt részében néhány
grafitos kelta cserepet is találtunk. Ez a lelóbel y ininden
valószínCíség szerint az Alsó-hegyi-földek néven ismert
lelónelyhez tartozik.
BÁCStvIEGI GÁBOR - GUBA SZILVIA

187. Kálmánháza , Vitéz-sor
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza, H
2007. szeptember 27. és október 13. között ásatást
vé,
geztünk a fent nevezett területen. A lelóbely egy E-D-i
irányú dombhát, n1elynek teteje az erózió és a szántás
miatt erősen lekopott, ami miatt sok en1bercsont, valamint néhány lelet is a felszínre került. Ezek alapján
a területen egy császárkori> és egy honfoglalás kori
telepet sejtettünk, amit az ásatás igazolt is. A feltárás
során eló'került 8 - egy kivételével rabolt - császárkori
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sír, egy császá rkori körárok részlete, 22 honfoglalás kori
sír, valam int 7 isn1crctlcn korú gödör.
A császúrl~ori sírok közül egy kirabolt sír emelkedik ki lclctanyagúval: ebben többek között egy ezüstcscngő, valan1int egy a lábvégeknél talált ismeretlen
rcndeltctés(í czüstlcn1ezke érdemel említést.
A honjog·/alás kori sírok feltárása során egy ineglehető
scn ri tka jelenséget sikerült dokun1entálnunk; egy kivételével ugyanis az összes sírt kirabolták. (Az egyetlen ki nem
rabolt sírban inindössze egy tojásn1elléklet került elő.)
A sírok jó részében egyáltalán nem, vagy csak nlinin1ális
n1ennyiség(í csontot hagytak a sírrablók. Ennek ellenére
két sírban találtunk ezüstvereteket, az egyikbó1 egy nyitott
arany hajkalika is eló'került. A n1ásik, veretet tartaln1azó
sírban egy bordás nyakú edény töredékei, valamint egy
másik, teljesen ép edény került elő. Két sírban kerültek
elő nyílhegyek, ezek közül az egyik egy lovassír volt. Egy
további sírban egy fél zablát találtunk. Az egyik teljesen
kirabolt sír betöltésébó1 egy Szent László-denár került ki.
Két honfoglalás kori sírt ráástak a már említett császárko1i
körárokra, núg egy továbbit egy császárkori sírra.
A leletanyag a Jósa András Múzeu1nba került.
Munkatársak: Bacskai István, Bakos János, Bocz
Péter technikusok, Kiss László rajzoló.
JAKAB ATTILA

188. Kántorj ánosi határa
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) B

2007. noven1ber végén Dani János a földjén gylíjtött leleteket hozott be a nyíregyházi Jósa András Múzeumba.
Decen1ber 11-én közösen megtekintettük a helyszínt
Kántorjánosi határában.
A 41. sz. főútból a Flóra-tanya felé leágazó műúttól
Ny DNy-ra 250-280, a Pallavicini-szivárgó partjától K-re
50-100 n1éterre húzódó magaslaton, a tárcsázott, gazos
földön kis n1ennyiséglí jellegtelen bronzkori kerámiát
és némi obszidiánpattintékot gyCíjtöttünk. Az általa
korábban beszállított anyagban a cserepeken és a kován
kívül agyagnehezék
is volt.
,
A lelónely E-D irányú, kiterjedése 120x170 n1.
Munkatársak: Dani János, Jakab Attila.
PINTYE GÁBOR

189. Kemenespálfa, Zsombékos-dűlő
(Vas megye) Á

2007. február 12-én helyszíni sze1nlét tartottunk a BobaJánosháza vasúti korrekciós nyon1vonalba eső lelóbely
kiterjedésének pontosítására. A lelónely a Marcal völgyében, annak árte rébó1 kiemelkedő teraszos don1bháton
helyezkedik el, mintegy 600 m hosszan elnyúlva
,
E-D-i irányban,
a vasút és a Vas megyei-csatorna közötti
,
területen. E-i része szántó, D-i, mintegy 2/3-ad része rét,
a kettő között felhagyott kavicsbánya van.
A bánya területétó1 K-re valamint attól D-re még
mintegy 200-250 m távolságra kiterjedve a rét területén,

a, rossz látási viszonyokhoz képest nagyobb mennyiségű
Arpád-kori kerámiatöredéket és salakossá égett tapasztásdarabokat gyűjtöttünk. A leletanyag egyenletes
eloszlásban fedi a területet, K-i irányban a magasabban
fekvő területek széléig, vagyis n1integy a Vas n1egyeicsatorna vonaláig volt követhető, az minden bizonnyal
keresztülvágja a lelónelyet. Egy kis darab kerámiatöreis találtunk.
déket a bánya területén
,
A lelóbely E-i, platószerű, szántott területre eső
része a 2003. n1árcius 13-án és 2005. június 7-én végzett
terepbejárások során azonosított lelóbellyel megegyezik,
a mostani terepbejáráskor rneghatározott lelónelyrész
annak szerves folytatását képezi DDK-i irányban.
Munkatársak: Ván1os Gábor.
SKRIBA PÉTER

190. Keszthe ly-Fenékpuszta
(Zala megye) Ró

A Kontinuitéit und Migration íri. itnd um Keszthely-Fenék-

puszta ab dem 5. bis zum 8. Jh. cín1(í nemzetközi kutatási
program keretében 2007 februárjában két alkalommal
is természettudományos kutatásokat végeztünk a fenékpusztai késő római erődítmény területén, illetve an nak
közelében. Február 5-12. között az erőd belsejében és
környezetében Sün1egi Pál (SZTE) vezetésével huszonkét helyen paleoökológiai fúrásokat végeztek a terület
geológiai feltérképezése, valamint környezettörténeti
(szedimentológiai, talajtani, geokémiai, pollenanalitikai
és inalakológiai) vizsgálatokhoz n1intaanyag begyCíjtése
céljából. Február 12-16. között Fatsar Kristóf (Corvinus
Egyeten1) irányításával az erőd belsejében a D-i és a Ny-i
fallal párhuzamosan kijelölt szelvényekben talajellenállás-1nérésen alapuló geofizikai felmérésekre került sor a
korábban régészetileg hiányosan, vagy egyáltalán nem
kutatott területeken.
STRAUB PÉTER

191. Keszthe ly, Lendl Adolf út
(Zala megye) U, Kk,, Kú

A város határának E-i részén tervezik a 71 . sz. főút várost elkerülő újabb szakaszát. Az elkerülő utat a Keszthelyi-hegység és a Keszthelyi-öböl közt húzódó, lapos,
a Balaton felé fokozatosan, enyhén lejtő don1bháton
tervezik n1egépíteni . A dombhátat a tervezési szakasz
,
Ny-i részén a mesterségesen kiépített n1ederben, E-D-i
irányban folyó Csókakő-patak tagolja. A nyomvonal
K-i része pedig keresztezi a várost egykor körülölelő
Balaton-öböl feltöltődött területeinek belvizeit, valanlint
a hegyoldalakból lefolyó vizeket összegy(íjtő, levezető
Keszthelyi- és Szent Imre-csatornát.
2007. október 1-17. között kulturális örökségvédelmi hatástanulmány
részeként végeztük el a 71. sz. főút
,
Keszthely E-i elkerülő szakasz tervezett nyomvonalának régészeti topográfiai terepbejárását. Végigjártuk
az elkerülő út tervezett nyomvonalát, i11etve annak
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50-400 m-es környezetét. A tervezett útszakasz Ny-i
végére lokalizálható a szakirodaln1i adatokból ismert,
Keszthely, Téglagyár kora népvándorlás kori temető.
Pontos kiterjedésére vonatkozó jelenséget nen1 sikerült
1negfigyelni a bejárás alkahnával. ,
Keszthely város belterületének E-i szélén, a Külső-Zsidi és a Lendl Adolf út DNy-i sarkán találtunk egy a korábbi
nyilvántartásokban nem szereplő régészeti lelóbelyet.
A Keszthelyt egykor K-ró1 övező Balaton-öbölre enyhén
lejtő don1bon újkó1<ori és késő középkori-kora újkori
n1egtelepedésre utaló kerámiatöredékeket és kőeszkö
zöket gyCíjtöttünk. A lelóbely kiterjedését nem tudtuk
ineghatározni a közvetlen környezet fedettsége miatt.
A leletanyag a Keszthelyi Balatoni Múzeum Régészeti Gyűjten1ényébe került.
Munkatársak: Mészáros Melinda régész, Kán1án
Beáta technikus, Fullár Zoltán egyeten1i hallgató.
KVASSAY J UDIT

192 . Kéty, Ódányi-a
lj
,.,
(Tolna megye) 1, 0, Ró

nyomán megállapítottuk, hogy az M60-99 lelőhely
rón1ai kori, n1íg az M60-100 jelű késő bronzkori népek
megtelepedésének nyomait rejti.
Az M6-100 lelőhelyen július 23. és szeptember
14. között ,megelőző feltárással folytattuk a kutatást.
A te rület E-i részén 1nindössze néhány objektumot
találtunk. A D-éi és DK-i részen került elő az ásatás
objektumainak zöme. Összesen 44 objektun1ot tártunk
fel. Ezek kb. 70%-ában alig vagy egyáltalán nem volt
lelet. Elszórtan tartaln1aztak pár darab durva, igen rossz
ininőségű és megtartású, rosszul kiégett, kézzel fo rmált
kerán1iatöredéket, néhány kisebb állatcsontot, esetleg
paticsdarabot. Több, szabályos kör alakú, lefelé szűkülő
át1nérőjCí objektum valószínCíleg víznyeróbely lehetett.
Ezek át1nérője általában kb. 150 cm, 1nélységük 100150 cn1. rföbb objektun1 bontását félbe kellett hagyni a
folyamatosan szivárgó talajvíz miatt. Eló'került néhány
kisebb, 25-30 cin átn1érőj(í, és 15-20 cn1 mély, illetve
80-100 cm átmérőjű, 80-90 cn1 mély cölöplyuk, ezek
azonban nem képeztek egységes rendszert. Feltártunk
egy ke1nencét sérült platnival és tapasztással.
VAJDA ÜLGA

2007. október 17-én terepbejárást tartottan1 a település
fent nevezett határrészében.
I. Zh.: Egy Kétytől DNy-ra fekvő, azonosítatlan
leló'helyet ellenőriztem. Kéty DNy-i szélétől kb. 1 kin-re,
a kétyi szó1ó'hegy lábánál folyó patak partján néhány
jellegtelen őskori cserepet, valamint ró1nai szürke házitöredéket
gyűjtötten1.
kerámiát ill. egy terra sigillata
,
,
II. lh.: Az előző lelóbely E-i szélétó1 EK-re két kiszántott csontváztöredéket figyelte1n meg, egymástól kb. 5
111-re. Egy kb. 20-30 n1 átmérőjCí körben szórványosan
további e111bercsont-töredéket találtan1. A csontok környékén rón1ai hon1bár peren1ét és néhány jellegtelen
cserepet gyCíjtötten1, an1elyek azonban ,akár a patak
n1entén húzódó, fent említett római telep E-i folytatását
is jelölhetik.
K. NÉl'v1ETH

ANDRÁS

193. Királyegyháza, Acsata-dűlő és Gyepek-felső
dűlő

(Baranya megye) B, Ró

2007. inájus 14-31. között próbafeltárást végeztünk az
M60-100 és az M60-99 jelCí lelóbelyeken, tervezett cen1entgyár területén (Hrsz: 041/ 29). A tern1őtalaj igen vastagnak bizonyult, átlagosan 80-150 crn között váltakozott.
A területen igen n1agasan intenzív talajvíz jelentkezett, a
100/ IV kutatóárok egy részét ennek folytán nem dokun1entálhattuk, noha régészetileg érintett a teriilet.
A lehumuszolt közel 3000 m2-nyi területen összesen 47 régészeti jelenség foltja került elő, közöttük egy
melléklet nélküli, zsugorított csontvázas ten1etkezés,
valamint két hamvasztásos sír is. Az objektumok kisebb
csoportokban helyezkedtek el. A jelenségek pontosabb
kro nológiai meghatározása érdekében június 1-6. között
néhány jellegzetesebb objektumot feltártunk. Ennek

19Lt. Kiskunfélegyháza , Lidl logisztikai központ
( 179/clh.)
(Bács-Kiskun megye) ,R, Sza , A, Á

Kiskunfélegyházától ENy-ra, a jakabszállási út és az M5
autópálya által bezárt háromszögben fekvő területen
építést megelőző feltárást végeztünk 2007. október 15.
és december 7. között. A 179/c terület 9473 n12 nagyságú
volt és a 178. lelóbely, ill. a 179/ b lelőhely között terült
el, 376 objektumot tártunk fel rajta. A beruházással
párhuzan1os szakfelügyelet során további 3068 m2-en
újabb 34 objektun1ot tártunk fel.
A 410 objektum közül 7 ház, 229 gödör, 148 cölöplyuk, 25 árok és egy kút volt. Kor szerinti n1egoszlásban 2
gödör rézkori; 1 árok szarmata; 2 gödör, 2 épület, 8 árok
avar kori; 22, cölöplyuk, 2 árok fel tehetően avar kori; 8
gödör,
3 ház Arpád-kori; 73 gödör, 1 ház, 1 kút feltehetően
,
Arpád-kori; 119 gödör, 1 ház, 1 cölöphley, 5 árok újkori.
Bizonytalan korú 25 gödör, 125 cölöphely és 9 árok.
A legnagyobb objektuinsCírűséggel az újkori n1egtelepedés (tanyaépület a hozzá tartozó gabonás- és egyéb
gödrökkel) jelentkezett, melynek beásásai számtalan
esetben bolygatták a régészeti korú telepjelenségeket.
Nagyobb összefüggéseiben vizsgálhattunk egy avar kori
állattartó karámos
településrészt két épülettel, valamint
,
egy késő Arpád-kori falut, n1elynek házai sorokba rendeződve a hullá1nzó felszín 1nagasabb pontjain álltak, s
megjelentek a 197 /b és a 178. lelónelyen is. Feltehetően
a faluhoz tartozott, s annak valamely periódusában a település körülzárására létesülhetett az az egész területen
átívelő, nagyjából egyenes vonalú gödörsor, melynek
betöltése régészeti korú fel töltődésre utalt, leletanyagot
azonban nem tartaln1azott.
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195. Ki skun fé legyháza hatá ra
(Bács- Kiskun megye) Á, Kö
2007. október 15-én h elyszíni szernlét végezten1 az I. és
II. katonai feln1érés térképein jelölt r agy-Téglás-domb
és Kis-'l'églás-don1b területén. A 18. századi Téglás
rnegjclölés nagy va lószínCíséggel régészeti lelónelyet
jelezhet. E területről (egykori Kisszállás) van más 18.
századi forrás is, n1 el y olyan helyró1 beszél határdomb
fclhányás{1n{it, ahol rengeteg tégla, csont volt.
Gátér-Zölcl?nező:
Ezen a lelónelyen 1989-ben
So,
,
mogyvári Agnes végzett leletmentést egy Arpád-kori
tc1netóoen. A h elyszínt azonosítottam, a ten1plom kö1üli
ten1etőt rejtő domb környékén az ehhez tartozó telep
elhelyezkedését részben térképre vitten1. A környezetébó1 egykor erősen kien1elkedő domb nagy részét elpusztították, n1aradék részén tanya állt. A térkép alapján a
lelónely a gátér-kiskunfélegyházi határon fekszik, Gátér
tőszomszédságában, de n1ár a félegyházi oldalon.
Kis-Téglás: A térkép alapján 1neghatároztuk a helyszínt. Egy n1agasa bb don1bvonulat lábánál találtam
1 db 14- 15. századi kerámiatöredéket, más régészeti
lelónelyre utaló nyon1 nem mutatkozott. Itt elég nagy
mennyiségCí tégla volt nagy területen szétszórva. Helyiek elinondása szerint malon1 állt n1ég a 20. sz. elején
azon a helyen, így valószínCí, hogy ezek egy 18. századi
malomhoz tartozhattak. (Ennek ellentn1ond viszont
az, hogy már az I. katonai felmérésen is Kis-l~églás a
hely neve.)
Nagy-Téglás: A don1bvonulat tetején erőteljesen
magasított mesterséges halon1 áll. Sajnos eléggé megrongált, a pálmonostori betonút építéséhez részben elhordott, maradék része erdősített. Komolyabb n1egfigyelést
,
nen1 lehetett tenni . A do1nb környezetében Arpád-kori
,
lelónelyet regisztráltunk. Elég valószínCí egy Arpád-kori
ten1plon1os hely a don1b tetején. A halom legmagasabb
pontján valószínűl eg újkori, 3x3 111 alapterületű halmocska van, talán a forrásban is en11ített 18. századi
határdomb. Ezen n1agassági pont található.
ROSTA SZABOLCS

196. Ki skunh a las, Katolik us

te m e tő,

Kápo lnahely

(Bács- Kiskun megye) Kk

A 2005-ben végzett n1egelőző feltárás folytatásaként
2007. n1árcius 27. és április 2. között a n1ai temetőt
körbekerítő kerítés és rézsű tervezett nyomvonalán
mintegy 218 n1 2-t kutattunk meg. A do1nb D-i oldalán,
a Temető u. fel ől, közvetlenü l a mCíút mellett egy kb.
2 n1 széles sávban; a Temető utcával párhuzamosan,
az úttól 2-6 méterre; a tervezett kerítés nyomvonalán
120 cm szélességben, 35 n1 hosszú
szakaszon; valamint
,
a kerékpárúttal párhuzamos, E-D-i irányú, 70 m hosszú
200-170 cn1 szélesség között váltakozó területen végeztünk régészeti feltárást.
Az újkori ten1etkezések és az exhun1álás során okozott beásások erősen bolygatták a 14-15. századi sírokat,
vala1nint a templom maradványát. Összesen 118 sírt, a

templo1n hajójának EK-i
sarkát és a középkori tcn1etőt
,
határoló temetőárok E-i részének részletét tártuk fel és
dokun1entáltu k. Az újabb feltárással a középkori sírok
száma 385-re nőtt.
,
A 2005. évi ásatási területünkhöz csatlakozó E-D-i
irányú szelvényünk közepén előkerült egy 110-115 cm
n1agas falmaradvány. Felső, terméskő- és tégladarabokból
,
épített 20-25 c1n-es része eredetileg talán a templon1 EK-i
hajójának falmaradványa lehetett, amely a szelvényfalban
D-i és Ny-i irányban is egyaránt folytatódott. A habarccsal
összefogott kövek és téglák alatt a fal visszatöltött alapozási árkát figyeltük meg. Közvetlenül a falmarad ván y
mellett az on1ladékrétegb61 feliratos(?), szürke szín(í vakolatdarab,
valamint egy ezüstérn1e került elő. A ten1etőt
,
E-ról határoló árok kissé ívelt oldala V alakban szCíkült
össze. Az árokból leletanyag nen1 kerü lt elő.
A temető DDK-i része ritkább, köznépi jelleget
n1utatott, n1íg a ten1plomhoz közeledve 3-4 rétegben
figyeltük meg a te1netkczéseket. A 2005. évi ásatással
ellentétben az É-i temetőárok közvetlen, közelében is
gyakori volt a többszörös ráte1netkezés. Erdekes, hogy
a tervezett kerítés nyomvonalán n1egnyitott keskeny
árokszerű szelvényünk középső, n1integy 15 m-es szakaszán szinte teljesen hiányoztak a középkori sírok.
A temetkezésekbó1 viszonylag nagyszán1ú, többnyire ezüstbó1 és bronzból készített, 14-15. századra
jellemző leletanyag került elő: pártadíszek, ráhúzott
len1ezgö1nbös fülbevalók, gyöngyök, fü lesgo mbok,
fejesgy{írCík, ruhaveretek, különböző típusú ruhacsatok,
övszerelékek, pártaövek, ruhakapcsok, pénzek, illetve
vastárgyak. A sírok közül leletanyagában kiemelkedett
a 312. és 357. sz. sír. Eló'bbi sírban a csontváz derekán
ezüst/bronz övcsatta1, szíjvéggel és veretekkel (négyzet
és rozetta alakú) díszített bőröv 1naradványátsikerült in
situ megfigyelnünk, míg utóbbi sírban a bolygatatlan, koporsóban elten1etett csontváz körül ezüst pénzérméket,
ruha veretet és csatot, fülesgon1bot, vala1nint egy vaskést
találtunk. Több esetben sikerült eredeti helyzetbe n megfigyelnünk koporsóvasalatokat, sarokpántokat.
A történeti adatok, vala1nint a ten1etkezési szokások
és a leletanyag alapján az ide temetkező népesség n1agyar és kun elemeket egyaránt tartaln1azott. A templom
n1éretének, alaprajzának, illetve korának pontosítására
újabb feltárásokra lenne szükség.
GALLINA ZSOLT - VARGA SÁNDOR

197. Ki skunhalas, Tesco áruh áz
(Bács-Kiskun megye) Sza

2007. január 17-én helyszíni szemlét végeztünk a Tesco
áruház, az 53. sz. főút és az áruháztól Ny-ra található
házsor közötti területen. Ennek során egy sza rmata
lelónelyet azonosítottunk, mely 1ninden bizonnyal a
korábban a Tesco áruház területén Rosta Szabolcs által
feltárt szarmata település
szerves része. A leló11ely az
,
áruház épületének ENy-i sarkától a D-i telekhatárig
terjed, D-i kiterjedése nem megállapítható. Nyugati
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j elentős n1ennyiségű

irányban az áruház kerítésétó1 n1integy 25-30 m szélességben figyelhető meg.
KNIPL lSTV ÁN

198. Kistormás határa
(Tolna megye) 0, Kö
2007. október 17-én terepbejárást végeztem a település
több pontján.
Wosinsky Mór 1891-es régészeti kérdőívében található egy középkori templomra utaló adat Kistormás
határából, az egykori Raizenkirchhof-dűlóoó1.
A dűlő
,
Kistormás közepétó1 D-re, egy E-D irányú patak n1entén
helyezkedik el.
Kenderjoldek: Ettó1 É-ra kb. 1200 m-re egy a halastó felé kiszélesedő inelléknyúlványon, valamint az
alacsony vízszintű halastó medrében kevés középkori
kerámiát gyűjtöttem kb. 200 n1 hosszan.
Rohri11iesen: A dűlő D-i végében, két patak összefolyásánál őskori töredékeket figyeltem n1eg.
f\z egykori Raizenkirchhof- dCílő nagyjából a két
lelóbely között feküdt, de itt nem találtam leleteket.
//

K.

2007
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199. Komárom / Almásfüzitő, Gerhát
(Komárom-Esztergom megye) Ró
A részletes tanulmányt lásd a kötet 51. oldalán!
BoRHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EwtESE

200. Komárom-Szőny , MOLAJ, Kőolaj út 2.
(Komárom-Esztergom megye) Ró
2007. n1árcius 20. és június 21 . között
a Kon1áro1ni Klapka
,
György Múzeum és az ELTE Okori Régészeti Tanszéke
megelőző feltárást végzett a beruházás területén (Hrsz.:
5408/32). A tervezett 1400 n1 2 nagyságú csarnok és
fejépület a korábbi évek kisebb területein folyó mentő
feltárásai után lehetőséget adott a Brigetio katonai táborától D-re fekvő római kori ten1ető nagyobb felületű
kutatására. A teljes humuszolás után világossá vált, hogy
a területet teljes egészében újkori ipari létesítn1ények elplanírozott törn1eléke fedi. Ennek eltávolítása után 1,7 m
n1élységben értük el a még érintetlen rón1ai kori réteget.
A n1ég érintetlen rétegben, feltételezhetően a temetőt
megelőző canabae területéhez tartozó objektumok keobjektumok jelentős része kisebb-nagyobb
rültek elő. Az
,
méretű, az E-i iránytól 45 ° -os szögben elforgatott árkokból állt. Az árkok a sárga altalajba voltak bevágva, közülük
említésre méltó az a szögletes alapterületű, 1,5 m széles
árokrendszer, amelynek két sarka is a vizsgált területre
esett. Az árkok kibontása során a betöltésben helyenként
nagyobb intenzitású római kori hulladékot találtunk. Az
árkok betöltésébe már sérülten belekerült szürke és nyers
szín(f kerámia mellett észak-itáliai vékonyfalú csésze,
Pannonische Glanztonware és brigetiói sávos kerámia
töredékei is fellelhetők voltak. A betöltésbó1 származó

kerámia mellett kisebb számban
üvegedények töredékeit és egy csontból faragott kéz
alakú csonttű töredékét bontottuk ki. A feltárt árkok
mellett több ponton észleltünk kör alakú objektun1ot.
Római kori hulladékl,al feltöltött gödrök, feltehetó1eg
agyagnyeróbelyek voltak.
Az agyagnyerő gödrök között en1lítésre méltó az a
2,5 m átn1érőjű gödör, amely a rón1ai kori törn1elék alatt
egy ló és három kutya csontvázát tartalmazta. Ugyancsak
római kori hulladékkal feltöltött agyagnyerőgödör lehetett az az objektum, an1ely kiásása során egy viszonylag
n1élyre ásott Ny-K-i tájolású sírt érintett. A gödör betöltésének a kibontása során egy szögletes sírfoltot figyeltünk
meg, n1elyben egy, férfi csontváza feküdt, mellékletek
nélkül. A terület EK-i sarkában feltártuk egy a nagy
árok.rendszerrel n1egegyező tájolású épület DNy-i sarkát.
A pillérekkel inegerősített falmaradványból az újkori
bolygatottságnak köszönhetően
csak az alsó alapozási
,
kősor inaradt meg. Ertékelhető leletek hiányában csak
feltételezhető, hogy az épület a temetkezést n1egelőzően
a területre kiterjedt canabae része lehetett.
Ugyancsak a temetkezést megelőző időszakhoz
köthető az, a terület DNy-i sarkában feltárt, 1,5 m
külső és 0,8 m b első átn1érőjű kút, amelynek felső
betöltődésében az árkokéhoz hasonló rón1ai kerámiával és elp usztult kutya csontvázával kevert föld volt.
A kút külső és belső gyűrűjének bontása során további
brigetiói sávos kerá1niát és tegula-tö redékeket tártunk
fel; 4,5 n1 mélységet elérve a kút bontása során elértük
a talajví zszintet, amely folyóhomokkal keverve egy
n1ásodlagosan felhasznált római kori hordó maradványait foglalta magába. A feltehetó1eg vörösfenyóo61
készült hordó 23 db dongája n1eglepően jó állapotban
n1aradt meg. Az egyenként felszedett dongák alsó részén
ugyancsak fából készült abroncsot találtunk, an1ely
szögletes kereszt1netszetű facsapokkal volt a hordó testéhez rögzítve. A felszedett dongák között több darabon
észleltünk égetett bélyeget. f\ restaurálást n1egelőzően
is jól kivehető a legio I Adiutrix rövidítése a feliratban.
A biodízel üzem létesítése során régészeti megfigyelést
végeztünk az ipari csa rnokot körülvevő út és öt darab
egyenként 25 m 2 nagyságú szivattyúszín területén is,
ám itt régészeti jelenséget nem találtunk.
SZÁMADÓ EMESE - BORHY LÁSZLÓ

201. Komárom-Szőny, Petőfi Sándor út 91 .
(Komárom-Esztergom megye) Ró
A Brigetio katonavárosában fekvő ingatlanon próbafeltárásra került sor. Az alapozási árok alján, a DNy-i
sarokban kavicsos, tegulás on1ladékréteget találtunk,
amely azonban számottevő régészeti leletet ne1u tartalmazott. Az omladékréteg folytatása Ny felé, tehát az
építkezés határán kívül esett, az esetleges objektumot
az építkezés így nen1 veszélyeztette.
Munkatárs: Trugly Sándor régész.
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202. Kom áro m -Szőn y, Vásártér
(Komárom rszte rgom megye) Ró

A rón1ai kori Brigctio polgárvárosának területén 2007.
június 25. és július 20. között folytattuk a feltárásokat.
A 16. ÚSélt{tsi idényben 16, cgyenként4x4 m méret(í szelvényben összesen 256 1112 felületen dolgoztunk. Célunk
,
cgyrészl a nagy kiterjedésű városi lakóház (don1us) E-i
valan1in L K-i Lraktusának kutatása, ez utóbbi szektoron
belü l a 2005. évi feltárás során már kutatott kút teljes
feltá rúsa, véb>i.i1 a 2006-ban a Vásártér 13. alatti telken folytalott rncgclőző feltárás során talált üvegm(íves m(íhely
esetleges feltárása illetve környezetének kutatása volt.
A
, lcgnyugatabbi szelvénysor K-i metszetfala mentén E-D-i irányú, mindkét szelvényen végigmenő falkonstrukciókat találtunk. Az A17 szelvényben lévő fal
alapozási árka alatt freskótöredékekbó1, elegyengetett
alapozást figyeltünk n1eg. A szelvény ENy-i sarkában
sóderes felületet figyeltünk meg, an1elyet a felületében
levő vízszintesen elhelyezkedő kó1ap miatt útfelületként határoztunk meg. Az útfelület a kőfalhoz csatlakozhatott; mivel azonban a kőfalat az alapozási árokig
visszabontották, a külső járószinthez való viszonyát
nem tudtuk n1egfigyelni. A kőfal alapozásától Ny-ra,
mintegy 0,5 m távolságra, n1integy 8 m hosszúságban
megfigyelhettük a kőfalat megelőző periódushoz tartozó vályogfalat, an1elynek egyes agyagtégláit az A17
szelvényben ki lehetett bontani. Láthatóvá vált, hogy az
agyagfal visszabontásának szintjében indult a késóobi
periódus kőfalazatának alapozása.
Az A18 szelvénnyel azonos magasságban, tó1e K-re
helyezkedett el a 818, C18 és D18 szelvénysor, amely
a Vásártéri lakóház (don1us) 2006-ban kutatott D-i
traktusához kapcsolódik. A 818 szelvényben az egész
felületre kiterjedő vastag, átégett tetőomladék alatt
fekete agyagfelületet, talán járószintet értünk el. Ezt a
felületén
felületet, amely K-i irányban a C18 szelvény
,
is folytatódott, a szelvény közepén E-D irányban haladó kőfal zárta le. Ettó1 K-re n1egfigyelhető volt egy
nagy kiterjedésű tetőon1ladék, an1ely a 818 szelvény
tetőomladékának a folytatása volt. AD 18 szelvényben
a felső tetőon1ladékok elbontását követően a szelvény
közepén tö1nör, sárga agyagfelület jelentkezett, an1elyet
keményre döngölt járószint vett körül.
A Vásártéri domus K-i traktusában a kutatás egyrészt a lakóházra, másrészt a kútra irányult. A H11
szelvényben egy agyagfelületet
értünk el, amely a szel,
vény K-i n1etszetfala n1entén E-D irányban húzódó fal
és falkiszedés járószintje lehetett. Ez utóbbi fal egy kis
felinenő szakasza is megfigyelhetővé vált. Az 111 és 112
szelvényeket összenyitottuk, és bennük egy 3x3 méteres
vízszintes felületű, talán ken1enceként n1eghatározható
objektun1ot figyeltünk meg, an1elyben 1 m átn1érőjű,
kör alakú bemélyedés vált láthatóvá. Az ideiglenesen
kemenceként meghatározott, teljesen ki nen1 bontott
jelenséget Ny-i oldalán egy 30 cm széles, kavicsos sáv
választotta el a két szelvény Ny-i felében jelentkező
tömör, sárga agyagfelülettó1.

A H13 és 113 szelvények felületére eső, 1nintegy
3 m átmérőjCí kutat a mai felszíntó1 mérve 6 m mélységig sikerült kibontanunk. Mivel ezen a szinten már
folyamatosan dó1t a kút belsejébe a vizes, folyékony
hon1ok, feltételeztük, hogy ennél mélyebbre az ókorban sem áshatták a kutat, és a veszélyessé váló további
bontást befejeztük. A kútban számos nagy1néretCí edény
töredékét, faragott köveket, egy kőtábla összeilleszthető
tö redékeit valan1int egy vassisakot találtunk.
A Vásártér 13. sz. ház magasságában, a telken folyó
építkezést megelőző feltárás során feltárt ún. üvegn1Cíhely
esetleges folytatásának vagy ennek hiányában közvetlen
környezetének kutatása céljából nyitottuk a K41, K42,
K43, L41, L42, L43 szel vényeket. Az egyérteln1Cíen
megállapíthatóvá vált, hogy az üvegműhely ebben, a
zónában 1nár nem folytatódo tt. A K41 szelvény E-i
felében egy nagy kiterjedésCí szemétgödröt találtunk,
amelynek betöltésébó1 szán1os lelet került elő. A szemétgödör aljában egy 64x42x25 cm 1néretű, faragott,
díszítetlen homokkőtömböt találtunk. A K41 szelvény
DNy-i sarkában köves omladékot bontottunk ki, amely
a tó1e D-re l evő K42 szelvényben is folytatódott. Mivel
nyo1non követhető volt a szelvény Ny-i 1netszetfalának
teljes hosszában, falként határoztuk n1eg. K eletről keményre döngölt, kavicsos-tegulás járószint határolta,
amely a szelvény teljes felületére kiterjedt. Az ettó1
D-re elhelyezkedő K43 szelvény felületének bontását az
agyagfelület elérésével abbahagytuk. Ugyanezt tettük a
tó1e keletre levő L43 szelvényben is, an1elynek bontását
a humuszréteg eltávolítása után nen1
folytattuk. Az L41
,
szelvény K-i n1etszetfala mentén E-D-i irányban a fal
alapozási árka alatt több szondát nyitottunk a barna
öntéstalajban, egészen a sárga szCíztalaj eléréséig. Az
SE 076-077 falkiszedés folytatódott
D-i irányban az
,
L42 szelvényben,
a K-i inetszetfal E-i kétharn1adában.
,
Akárcsak a tó1e E-ra levő szelvényben, itt is szondát nyitottunk a fal alapozási szintje alatt, ahol egy kb. 10 cn1
széles sódercsík haladt K-Ny-i irányban .
A 2007. évi feltárás során az alábbi leletek érde1nelnek külön is említést. Az A17 szelvény SE 017 rétegébó1
10 cn1 hosszú, ép bronz varrótCí került elő. f\ H11 szelvény SE 022 rétegében Traianus 103- ll 7 között vert,
[„.]IANO AUG GER[. „] köriratú bronzérn1ét találtuk.
A kút SE 034 rétegébó1 bronzlen1ez tö redéke valan1int
az SE 069 tegulatöredékekbó1 álló betöltésben domború,
egy edény oldalához korrodálódott vastárgy töredékei
(sisak?) kerültek elő, amely egyikén szegecselés látszik.
Ugyaninnen több famaradványt is kiemeleltünk, köztük
talán egy szerszámnyelet(?) is.
A D18 szelvény SE 083-ból gö1nbfejCí hajtű került
elő, csakúgy, mint az A17 SE 073 rétegébó1, valan1int
az A18 SE 072 rétegébó1 (csont va rrótű), an1elynek társaságában még egy bronztCít, csont tesserát, valamint
Isings 50 típusú, hasábos testlí palack aljtöredékét is
találtuk. CsonttCík még a következő rétegekbó1 kerültek
elő: K43 szelvény SE 087 rétege (csont tessera és tegulára
rádermedt, kihCílt üveg nyersanyag); 111 / Il 2 elbontott
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metszetfalából (SE 101) faragott női büsztös, ép hajt(í;
111 szelvény SE 089 rétege; L41 szelvény SE 094. A t(ík
sorában meg kell n1ég en1líteni az A17 szelvény SE 099
rétegében talált bronztűt.
A H11 szelvény SE 109 rétegében rengeteg vágott-hasított állatcsontra bukkantunk. Ugyanebben
a rétegben került elő egy „bronzdrótozással" javított
terra sigillata edény oldaltöredéke. 1-Iasonló technikával
javították azt a házikerámiát is, amely az I11 szelvény
SE 089 rétegében került elő.
Leletanyag szempontjából igen gazdagnak bizonyult
a K41 szelvény, amelynek SE 064 rétegébó1 egy Antoninus-bronzérem, aláhajtott lábú(?) bronzfibula, gömbfejű
csonttű került elő. Ugyanitt, az SE 096 rétegben 3 db
gömbfejű csonttűt, az SE 120 rétegben ép, trombitalábú bronzfibulát, az SE 119 rétegben pedig bronzérmet
találtunk. A leletek sorában is kiemelkedik egy Iuppiter
Amn1on-fejjel díszített bronzphalera, amely a felerősítésre
szolgáló vasszegeccsel együtt a szelvény SE 119 köves rétegének betöltésében került elő 2 gömbfejű csonttCí és egy
bronzkorong társaságában. Ugyanebben a szelvényben
került elő egy vaspenge, tovább egy újabb csonttCí és egy
nagyméret(í bronzveret. Ugyanitt az SE 141 gödör betöltésébó1 egy gránit kőedény fenéktöredékét találtuk meg.
A szon1szédos K-i szelvényben (K42) az SE 082 rétegbó1 egy bronz, kettős delfin alakú fibula, csont hajtű,
valamint egy [Leg(io) I] A(diutrL'\:) P(ia) F(idelis) bélyeges
imbrex került elő. Ugyanebben a rétegben egy bélyeges
tegula (TMV) és egy bélyeges in1brex töredéke került elő,
valamint 4 db csontt(í töredéke. Igazi kuriózumnak tekinthető az L42 szelvény SE 106 rétegében előkerült bélyeges
tégla, amelynek csipkézett szegélyű, téglalap alakú keretbe
foglalt felirata a következő: T(iti) Fl(avi) Dextri.
Munkatársak: dr. Bartus Dávid egyeten1i tanársegéd; Dévai Kata, Rupnik László, Sey Nikoletta, Tőkés
,
Tímea és Vida István PhD-hallgatók; Gelencsér Akos
régész (Klapka György Múzeum, Komárom); Bózsa
Anikó, Csiki József Attila, Delbó Gabriella, Fedorkó
Boglárka, Harsányi Richárd, Hoppál Krisztina, Imre
Zsuzsanna, Juhász Lajos, Kalina Gergely,, Karakai Fanni,
Károly Ildikó, Kiss Zsuzsanna, Kolláth Agnes, Laczi Orsolya, Mácsai
Viktor, Monori Dávid, Nagy-Szabó Tibor,
,
Novotnik Adán1, Nyerges Anita, Nyíri Tímea, Petrik
Máté, Polgár Balázs, Pócs Marcell, Purtczl Bernadett,
Sáró Csilla, Siller Erika, Sréter Kinga, Varga Emese
régészhallgatók (ELTE).
BORHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EMESE

203. Korlát, Új-hegy

vek kidolgozása a fiatalabb őskorra j ellen1ző, neolitikun1
vagy ettó1 még fiatalabb lehet. Cserépdarabokat nem
találtunk a területen.
LENGYEL GYÖRGY - SZOLYÁK PÉTER

20Li. Koroncó, Kelta utca
(Győr-Moson-Sopron megye) Á(?)

2007. szeptember 10-én megelőző feltárást végeztünk
a telken (Hrsz.: 634/ 2). A tulajdonosok egy 220 m 2
alapterületű lakóépületet, terveztek építeni. A terület
kihumuszolása után egy EK-DNy-i árkot tudtunk csak
kibontani. Az árokból egy kézzel formált keránúatöredéken és egy állatcsonton kívül más lelet nem ,került elő.
A tó1e K-re fekvő telken Egry Ildikó 2006-ban Arpád-kori
településmaradványt tárt fel, ezért valószínű, hogy a
lelóbel y ezzel összefügg.
BíRÓ SZILVIA

205 . Kozármisleny, M60-9 3. sz.
(Baranya megye) R, Ge, Á

lelőhely

2007. április és szepten1ber között 1negelőző feltárást
végeztünk
a M60 sz. gyorsforgalmi út 93. sz. lelóbelyén.
,
Aprilisban 3 kutatóárkot húztunk a területen: a két szélénél, illetve középen egyet-egyet. Ennek során 20 objektumot találtunk, egymástól
elszórtan, fó1eg a dombtetőn.
,
Júliusban a terület E-i vége feló1, a dombtetőró1 indulva
kezdtük a humuszolást, teljes nyomvonalszélességben.
A dombtetőn az objektu1nok egymástól elszórtan kerültek elő. Több kisebb szabályos kerek gödör mellett voltak
viszonylag nagyobb (kb. 2x3 n1) gödörkomplexumok.
Néhány n1ár magasan a hu1nuszban jelentkezett. Nagy
részük a Baden/ Boleráz korszakba datálható.,
Mintegy 5 objektun1ból kerültek elő Arpád-kori
cserepek. A gödrök többnyire sok kerámiát tartalmaztak, állatcsontot és eszközöket alig. Egy-két esetben
számolhatunk valószín űleg földbe mélyített épülettel
(Árpád-kori ház, 1-2 badeni) .
A Ny-i bekötőrészen sok, római téglával jelzett
objektumot találtunk, illetve egy ház paticsos omladékszintjét. A téglák magasan a humuszban jelentkeztek, a
téglák szintje alatt látszott maga a gödör foltja is. Kerámiát nen1 tartaln1aztak. A paticsos házomladékban két
ép őrlőkő, téglák, vaskés és kerámia került elő. Az anyag
a késő római (germán?) időszakba tehető.
A K-i bekötőrészen szintén kerültek elő római téglák,
egy csontváz, és egy kisebb ken1ence. A kerámia itt minimális volt. A feltárt 14758 m2-nyi területen 106 objektum került elő. A földút túloldalán már nem voltak jelenségek.

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U

GÁTI CSILLA

2007. július 4-én, a Lillafüredi kísérleti régészeti napokra
készülve pattintásra alkaln1as kőzeteket kerestünk a
zen1pléni hidrokvracit források területén. Arka, Bánhegy lelóbelytó1, a Korlátról Arkára vezető földút egyik
kereszteződésében több pattintott hidrokvarcit-darabot
találtunk, közöttük magköveket és szilánkokat. A magkö-

206. Körmend, Mónus Illés utca 15.
(Vas megye) Kk, Kú

2007. május 21-én szennyvízátemelő kút ásása során
az egykori uradalmi malo1n középkori habarcsba rakott
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,

téglafalára, a n1alon1 ENy-i sarkára bukkantak. A munkákat azonnal leállítottuk és a ron1ok feltárására tettünk
javaslatot. Kutatásainkat május 21. és június 19. között
folytélttuk, ahol összesen 6 árokkal kíséreltük n1eghatározni az uras{1gi n1alon1 alaprajzát, méreteit, részleteit,
é pítés i periódusait. Az 1724-es térképen jelent ineg
először a 111alon1 lchontásáig jellegzetes, egy nagyobb
és egy kisebb téglalapot mutató alaprajza, melyet az
1820 körüli és az 1821-es Rába sza bályozási térkép
is ábrázo l. l·:zzel az alaprajzzal a malom 1700 körül
épülhetett fel. A középkori malon1 létére a történeti
adatok és az 1667-es városalaprajz ábrázolása n1ellett
régészeti bizonyítékaink is vannak. Ezek közül a kevés
leletanyagban is dominánsnak mondható középkori,
13-15. századi kerá1nia jelenléte mellett a falak alapozásának középkori habarcsa, a középkori falmaradványokhoz csatlakozó, hétszer megújított téglapadló két
alsó periódusa, illetve egy itt talált„GAB K"-1630 körül
vetett bélyeges tégla szolgáltat bizonyítékot. Az épület
egészét alácölöpözték, n1egvédve attól, hogy a Rábába
csússzon. Téglából, részben kó'bó1 rakott falait azonban
négyzetes alakban összeácsolt gerendavázas alapozásra
rakták, fehér, kavicsos habarcsba. Gryneus András dendrokronológiai vizsgálatának első eredményei alapján
tudjuk, hogy az alapozásból kien1elt egyik gerenda utolsó
évgyCírCíje 1751-bó1 való, így a fát legkorábban, 1763ban vághatták ki. A fenti eredmény építési periódust
(fázist) jelenthet. A malom alapfalainak 120 és 130 cm,
felmenő falainak 80-95 és 100 cn1, válaszfalai esetében
pedig az alapozásnak 80 cm, a felmenő falaknak 65 cm
volt a szélessége.
Rekonstruálható a malom történeti alaprajzokon
megismert, két egymás mellé épített téglalap forn1ájú
alaprajza. Az épület teljes hossza kb. 3500 cm (téglalaponkénti hossza kb. 2010 cin, illetve kb. 1500 cm,, szélessége kb. 1300 cn1, illetve kb. 650 cn1) lehetett. ENy-i
sarkához két kisebb n1éretlí helyiséget ragasztottak,
a K-i építményben alakítva ki a n1alon1 új bejáratát.
Ennek alapfalai 80 és 100 cm, feln1enő falai 60, 70 és
92 cm szélesek voltak. A Rába a malon1 aktív korában,
szabályozása előtt a n1ai „rlótt Rába" n1edrében folyt.
Vizét a malomgát segítségével vezették a malom Rába
felőli oldalával párhuzan1osan futó öt inalompatakba,
n1elyek oldalfalait, padlóját gerendákból, pallókból
ácsolták. Öt, egyenként 120 cm, 190 cn1, 200 cm, 180
cm valamint 280 cm széles malompatak épült öt malomkeréknek. Az épületben, a folyóval párhuzamos,
megegyező lejtéslí, 335 cm beln1éretlí, deszkapadlós
folyosót alakítottak ki, mely a fölöslegesen a malomba
került vizet padlózata, valamint egy ellenkező irányba
lejtő, fából készített csatorna segítségével a Rábába
vezette vissza. A deszkapadló felszíne kb. 250 cm
mélységben volt a n1ai park szintje alatt. Sajnos feltárásaink során a forrásaink szerint bizonyosan itt
álló sáncról és bástyáról egyelőre nem kaptunk újabb
adatokat.
SIKLÓSI GYULA

207. Környe, Róma i e rőd
(Komárom-Esztergom megye) Ró
2007. július 22. és augusztus 5. között két helyszínen
folytattuk a környei régészeti kutatásokat. A Polgármesteri
rlivatal udvara közvetlenül kapcsolódik a korábban
,
E-D irányban kutatott területekhez (a Hegyalja utca
vonalától D-re, Hrsz. : 289-290 és 298). Az Alkotmány
utca 4. sz. alatti telken (I-Irsz.: 284) egy 57 1n hosszú
és 1 m széles árok nyitására , volt lehetőség, an1elyet a
telekhatárral párhuzamosan ENy-D K irán yban lehetett
kijelölni. A humusz alatti réteg kismértékben bolygatott
volt a teljes felü leten, egy helyen n1odern
vízelvezető
,
csatorna metszette az árkot. Az árok E-i felében a humuszolás szintje alatt a mélyülés utáni felszíntisztítást
követően nem mutatkozott sen1mi, ezért a D-i felét
kutattuk részletesebben az altalajig. A humusz alatt a
korábbi években n1egfigyelt 40-50 cin vastag plan1rréteg
következett, benne principatus kori kerán1iatörmelékkel. A planírréteget egy helyen megtörte egy szélesebb
világosszürke, folyan1i kaviccsal kevert hun1uszos
sáv, an1elynek szintjébó1 Galerius Maximianus Kr. u.
305-311 között vert érn1éje került elő. A feltárást és
tisztítást követően egy épített út legfelső szintjének
bizonyult. Az utat eredendően az altalajra rakták, majd
többször n1egújították, miáltal az útfelszín vonala D felé
tolódott. Két nagyobb építési, illetve használati szintet
lehetett megkülönböztetni. A két nagyobb és egymástól
elváló szintet többször megújították. Az utat a D-i szélén
egy szabályos vízlevezető árok határolta. Az útszintek
meszes kötőanyaggal rögzített vastag kavicsrétegbó1
álltak. A felső szint szélessége 5,8 m, az alatta húzódó
korábbi szinttel együtt a teljes útfelszín 7 ,3 m széles volt.
Iránya pontosan K-Ny-i , és valószínűleg n1egegyezik
azzal a kövezett útvonallal, amit Bél Mátyás Környe falu
közepén nagyjából 1 mérföld hosszan tudott követni
a 18. században. Emellett párhuzamos a mai környei
Alkotmány úttal.
,
Az út vonalához E-ról csatlakozott egy gerendavázas épület, amelybó1 két egymás n1e llé beállított
30-30 cn1 vastag ge renda ta rtólyuka n1aradt n1eg,
illetve egy vastag döngölt agyag padlószint, amely
alatt 5 cm vastag mészréteg áll t. A gerendalyukak
szabályos téglalap alakúak, töltésükben kisebb kövek
voltak, amelyekkel n1egtán1ogatták, b eszo rították a
lyukakba állított gerendákat. A lyukak alja az altalajba
mélyített, szájuk az út legjobban n1egépített szintjével
esik egy vonalba. Az agyagos padlóba a római korban
beásott kisebb gödörbó1 egy Iulia Man1aea inellképes
ezüst denarius (Kr. u. 222-235 között vert) és egy Díva
Mariniana mellképes ezüst denarius (Kr. u. 253-260
között vert) került elő. A két érme segítségével az
útfelszín legjobban megépített szakaszát, egyben a
gerendavázas agyag- és n1észpadlós épület időrendjét
a 3. század közepénél korábbi időszakra, a század első
felére lehetett keltezni. Az útfelszín alsóbb szintje és
annak rétegei egészen az altalaj ig a 2. századra keltezhetők. Az agyagpadló alatt kerámiatö retekkel vegyes
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60 cm vastag hun1uszréteg volt, egészen az altalajig.
Az agyagpadlót kemény, humuszos, kerá1niatörmelékes réteg fedte. Ez utóbbi szintje a késő római erőd
területén máshol is n1egfigyelt planírréteg szintjével
egyezett, vala1nint az állaguk is n1egegyező volt. Továbbá a szintje ugyanaz volt, mint a legkorábban feltlínt
kavicsos szürke humuszos sávé, vagyis egyidős az út
legkésóobi azonosítható szintjével. A jelenségek együttese azt mutatja, hogy az utat a Kr. u. 3. sz. 60-as évei
után nen1 újították fel, de használták. Használatban állt
akkor is, a.mikor a korábbi településnyomokat a késő
római erőd építéséhez elplanírozták.
A régi iskola udvarán (Hrsz.: 2/ 3), a késő római erőd
K-i falának vonalában, a K-i fal egy töredéke megvan
még. Ennek vonalára meró1egesen nyitottunk egy kutatóárkot. Az erőd K-i falának árkát lehetett azonosítani és
a fal néhány n1egmaradt töredékét. Az erődfalat teljesen
kitermelték az iskola építésekor az 1890-es évek elején.
Azonosítható volt továbbá a késő rón1ai planírréteg,
amelybe beásták az erőd falának árkát. Az erődfal árkának alján egyn1ás n1ellé vert szenesített cölöpök nyon1ait
találtuk meg. A cölöpökkel az építendő fal alatti laza talajt
erősítették a fal építése előtt . Egy keskenyebb (40 cm
vastag) római kori falalapozás került még elő, amely
párhuzamos volt az erődfal vonalával. Ehhez meró1egesen, illetve rárak ottan egy 19. századi vályogfal-alapozás
csatlakozott. A rón1ai kori falalapot itt tetten érhetően
felhasználták az újkorban épület alapjaként.
F-Iárom további kis árkot ástunk az iskola udvarán,
an1elyekben az altalajig ható nyo1ntalan kitermelését
tapasztaltuk minden római kori kőépületnek. Az iskola
udvarán álló pincében azonosítható volt a falárok K-i
vonala, a lépcsó1< pedig kőfalszerCf en hatottak, a kornak
n1egfelelő fehér színű inészhabarcs kötőanyaggal a
kövek között, ami a inai talajszint fölött n1ár nem tekinthető n1eg, ezáltal feltehető, hogy Radnóti Aladárnak
igaza volt, hogy a pince falazatának egy részét a késő
római erőd K-i fala maradékának tekintette.
A planírrétegbó1 n1indkét helyszínen nagy mennyiséglí principatus kori kerámia ke1iilt elő, amely kronológiája az 1. század 1násodik felétó1a3 . század közepéig terjed.
Kiemelkedffk a terra sigillata edénytöredékek, a raetiai
edénytöredékek, valamint egy forma tál töredéke, mely az
aquincu1ni Pacatus formatálakkal mutat erőteljes hasonlóságot. Rajtuk kívül nagyobb mennyiség(í szürke és sárga
kerámiatöredékek, továbbá római kort megelőző forma- és
díszítésvilágú házikerámia-töredékek kerültek elő.
Munkatársak: Agócs Nándor, Farkas István Gergő és
Lengyel Ibolya egyetemi hallgatók (PTE), Forisek Péter
egyeten1i tanár (DTE), Lencsés Zsuzsanna (KÖH),.
SZABÓ ADÁM

208. Körösújfalu határa
(Békés megye) R, B

2007. április 23-án helyszíni szemlét tartottam a település határában, a fúráspont tervezett területén. A fú-

ráspont tágabb környezetét bejárva két új, eddig nem
is1nert régészeti lelóbelyet találtam.
Sályi-dűlő: t\ Cigány-foki
csatornától D-re, kb. 1100
,
in-re kanyargó, EK-DNy-i
irányú, egykori érmeder
,
magasan kiemelkedő E-i partján őskori, vélhetően rézkori edénytöredékeket figyelten1 ineg, kb. 150x80 m-es
területen. A lelóbelyet
átszeli a Százholdas erdő DK-i
,
részétó1 kiinduló, E- D-i irányú, fákkal benőtt csatorna.
A lelóbelytó1 alig 100 m-re Ny-ra helyezkedik el a Körösújfalu 34. sz. leló11ely, ám a két lelóbely egymáshoz
való viszonyát nem sikerült tisztázni.
Százholdas erdő: A község határának DK-i részén,
a Cigány-foki csatornától D-re, kb. 200 n1-re elhelyezkedő Százholdas ,erdő nevlí erdősáv DK-i sarkánál egy
kicsiny, L-alakú, E-D-i tengely(í kiemelkedés található.
A kiemelkedés tetején, kb. 100x50 m-es területen ősko
ri, valószín(íleg bronzkori edénytöredékeket figyeltem
meg a felszínen. A felszín szántott és boronált, frissen
bevetett volt, jó látási viszonyokat nyújtott.
LISKA ANDRÁS

209. Kőröshegy, szeméttelep (volt homokbánya)
(Somogy megye) Kö

2007. március 21-én a Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága Régészeti osztálya a Kőröshegyi Polgármesteri Hivataltól bejelentést kapott, hogy tereprendezés közben a korábbi hon1okbányában, melyet késóob
szeméttelepként használtak, egy „körtemplom" n1aradványai kerültek elő. Az aznap tartott helyszíni szemlén
megállapítottuk, hogy a terület azonos azzal, amelyen
1961-ben Dravetzky Balázs és Sági Károly, inajd 1982ben Magyar Káln1án kutatott. Földn1unkát a templom
területén nem végeztek, csupán az egykori szeméttelep
feltöltése, valamint a fák, illetve bokrok kivágása közben
észlelték az egykori, főként felszínen, illetve az egykori
bányagödör n1etszetében is látható épületnyon1okat.
KÖLTŐ LÁSZLÓ

N

210. Kőszeg, Urhajósok útja
(Vas megye) Kö

2007. május 19-20-án régészeti próbafeltárást végeztünk
a 3344/41-46 hrsz. telkeken. Ennek során 3 szelvényt,
,
2
összesen 425 111 -nyi felületet nyitottunk ki. Erdemi
jelenséget - 2 sekély, az altalajba (sárga agyag, helyenként kavicsos) 6- 8 cm-t n1élyülő oszlophely kivételével
- nem találtunk. Ugyanakkor megállapítottuk, hogy a
humuszból - amely részben a domboldalról erodálódott
- viszonylag nagy mennyiségű középkori edénytöredék
gyűjthető. Feltételezhető, hogy a hajdani település vagy
a jelenlegi építési területtó1 K-re, a mai (1980-as években
épült) lakótelep területén volt, vagy ásatásunktól Ny-ra,
a domboldalon lehetett, de az sen1 kizárt, hogy mindkét
irányba kiterjedt. Mindkét esetben a település szélén,
vagy ritkásan beépített részén dolgoztunk.
lLON GÁBOR
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211. Kőte le k határa
(Jász- Nagykun -Szolnok megye) U, B, LT, Sza

2007. április 6-8. között terepbejárást végeztünk Dobapuszta és Kőtelek között. Hunyadfalvát elhagyva tovább
követtük a n1agaspartot Kőtelek irányába.
Ady-szövetkezet: A szövetkezet és a település között
középső neolitikus és szarmata településnyomokat rögzítettünk (37-39. lh).
Háj-rét: A határrészben két kisebb lelónelyet találtunk (34. és 36. lh) középső bronzkori és szarmata
leletanyaggal.
Huszársarok: A már ismert lelónelyen is gyCíjtöttünk
leleteket; a Körös-kultúra és az AVK n1ellett a Gávakultúrát, továbbá kelta és szarmata megtelepedést
rögzítettünk.
A leletek a Damjanich János Múzeum gy{íjteményébe
kerültek.
Munkatársak: Bartus Dávid, Váczi Gábor és György
László régészek, Dankó Szabolcs fotós.
KOVÁCS KATALIN

212. Kunbaj a, Közé pbirtok-dűlő
(Bács-Kiskun megye) Sza, Kö

2007. április 6-án helyszíni szemlét végeztünk a bajmokj
határátkelónelyhez vezető út építésénél. A megelőzően
készített régészeti hatástanulmány alapján 3 lelónely
vált ismertté, ezek n1ellett került elő újabb terepbejárások során az alábbi 2 lelónely.
1. sz. Zh.: A 67+100 km-szelvénynél, egy kisebb, É- D
irányú, a korábbi út által elvágott don1bhát tetején,
az út K-i oldalánál a 2007. n1árcius 28-i terepbejárás
során egy szürke középkori fazék 3 töredéke került elő,
n1elyhez április 6-án találtunk egy újabb töredéket. Más,
a középkorhoz kapcsolható leletanyag nen1 került elő.
A töredékek 10x5 m területen voltak szétszóródva.
2. sz. Zh.:
A 68+100-200 km-szelvény között, egy
,
elnyújtott E-D irányú kb. 80 m hosszú, a korábbi út által
elvágott dombhát tetején, az út K-i oldalánál a 2007.
március 28-i terepbejárás során szarn1ata fazéktöredékek kerültek e lő. /\helyszín áprilisi beazonosítása során
egyéb régészeti korú leletanyagot nen1 találtunk.
Munkatárs: Sultis László.
ROSTA SZABOLCS

213. Kurd, Ká lvária (Felsza badu lás utca)
(Tolna megye) Kö

Kurd 1263-ban en11ített középkori temploma egy
helytörténeti gyajtés szerint „a Kálvária feletti parton„
feküdt. A Kálvária a Felszabadulás u. végén, illetve
a Széchenyi u. kezdetén fekvő házak fölötti meredek
domb tetején található. Környékén egyetlen embercsontot találtam 2007. október 12-i szen1lémen, ellenben a
Kálváriához vezető, helyenként 2 m mély gyalogösvény
partjában, fák gyökerei között talán középkori eredetű
téglatöredékeket figyeltem meg. A Kálvária aljában

_,

fekvő Felszabadulás

u. 20. sz. ház tulajdonosának elmondása szerint telke végében 30 évvel ezelőtt szó1őtelepítés
során kb. 60x25 m-es területen rengeteg embercsontot
talált. A templom tehát nem a Kálvária körül, hanem az
alatta fekvő telkek n1agasan fekvő végében fekhetett.
K.

NÉlvtETII ANDRÁS

2 1 Li. Lajosmizse, Kisjuhász-tanya
(Bács- Kiskun megye) Sza, Kö

2007. január 15-én helyszíni szemlét végezten1 a területen, mert helyi lakos szántás
közben téglafalakat
talált.
,
,
1. sz. lh.: A tanyától EK-re 400 m-re, egy ENy-DK
irányú, a környezetébó1 látványosan kiemelkedő, elnyúló dombvonulaton nagy mennyiségű középkori kerámiát
gyajtöttünk. A friss szántásban néhol szürkés foltok házhelyeket jelöltek. A inélyebb részeken egykor vízállásos
részek lehettek, jelenleg legelőként hasznosítják ezeket.
A dombvonulat peremén találta a bejelentő a téglákat,
n1elyeket frissen hozott fel az eke. A téglák nem a felszínen szétszórva, hane1n koncentráltan egy kjs helyen
feküdtek egy mélyebb barázdában. Az embercsontok,
és a téglák kisebb n1ennyisége n1iatt valószín(íleg nem
ten1plom helyét találtuk, ennek esetleges helyszínét nem
ismeri a bejelentő. Jelenleg vagy késő középkori téglából rakott kemencét, vagy házalapozást valószínűsítek.
A lelónely teljes kjterjedését nen1 volt lehetőségem meghatározni, valószínűleg a dombvonulaton folyamatos
lehet annak kiterjedése.
2. sz. Zh.: A fenti lelónelytó1 D-i irányban következő
kisebb vonulaton, ettó1 D-re újabb lelónelyet regisztráltunk, melyek kapcsolata - legalábbis a gyér középkori
leletanyagot tekintve - valószínű, itt több szarmata
kerámjatöredéket leltünk.
ROSTA SZABOLCS

215. Lajosmizse határa
(Bács- Kiskun megye) Sza, Á

2007. március 27-én helyszíni szemlét végeztünk a
0316 és 0487 hrsz. földutak szilárd burkolattal történő
kiépítési munkálatainál.
Jámbor-dűlő: Az Oláh-tanyától D-re, a földúttól
,
,
EK-re, egy ENy-DK-i irányú, az úttal párhuzamos,
enyhén kiemelkedő földháton gabonavetésben
kb.
,
100x300 m-es területen szarmata kori és /\rpád-kori
' ,
leletanyagot gyűjtöttünk. A földhát ENy-i végén réti
inészkő és embercsonttöredékek sCirasödését észleltük,
,
melyek valószín(íleg egy elpusztult Arpád-kori templom
helyére utalnak.
Mizsei-dűlő: Az , Oláh-tanyától Ny-ra, a két földút
kereszteződésének
E-i sarkában, egy szabálytalan eny,
he kjemelkedés E-i részén kukoricatarlóban
kb. 50x80
,
n1-es területen szarmata kori és Arpád-kori leletanyagot
gyűjtöttünk (I.). ,
,
A földúttól EK-re, egy ENy-DK-i irányú, az úttal
párhuzamos, enyhén kiemelkedő földháton gabona-
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vetésben kb. 100x300 m-es területen szarmata kori
leletanyagot gytíjtöttünk
(II.). ,
,
A földúttól EK-re, egy ENy-DK-i irányú mély
fekvésCi részt körü lvevő szabálytalan, enyhén kiemelkedő földháton gabona vetésben kb. 100x150 m-es területen szarmata kori leletanyagot gylíjtöttünk (III.) .
Szebenyi-dűlő: A Verebes-tanya és a földút között,
,
egy ENy-DK-i irányú, az úttal párhuzamos, enyhén
kiemelkedő földhát több részén is gyér szarmata kori
,
és Arpád-kori leletanyagot találtunk. A területeken
talált leletanyag valószínlíleg összefügg és egy nagy
kiterjedésCi települést jelez.
régész, Guttyán Attiláné
Munkatárs: Rosta Szabolcs
,
régésztechnikus, Vida Agnes adattáros.

v. SZÉKELY GYÖRGY
216. Laskod, Akasztóhegytől DK-re
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U

2007. november 19-21. között leletmentő ásatást végeztünk a fent jelzett területen. Erre azért volt szükség,
mert az erózió, illetve a területen végzett fa telepítéshez
kapcsolódó szántás a felszínre hozott egy objektumot.
A leletn1entés során napvilágra került egy erősen elpusztult DVK korú ház maradványa, 1nelynek szélei az
említett okok miatt meglehetősen bizonytalanok voltak.
A házban sok kerámia került elő, köztük festettek is.
A terület közvetlen környékén több régészeti jelenséget
nem tapasztaltunk.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
Munkatársak: Lukács József, Pintye Gábor, Scholtz
Róbert régészek.
J AKAB ATTILA

irányban tovább folytattuk a temető szélének kutatását is
(a temető Ny-i széle és a 60-as években homokbányával
tönkre tett rész közötti keskeny sáv). Itt a sírok egyn1ástól már viszonylag nagyobb távolságra helyezkedtek el,
szegényes leletanyagot tartalmaztak. Idén 148 újabb sír
látott napvilágot,
a teljes sírszán1 1736. Eló1,erült a má,
sodik D-E-i tájolású római kori sír is. Az eln1últ évekl1ez
hasonlóan a temető Ny-i sávjában továbbra is jellen1ző
volt az övvertes férfi- és fiúsírok nagy száma. Zömében
öntött griffes-indás övgarnitúrás sír látott napvilágot.
Néhány esetben sikerült megfigyelni az átlagosnál mélyebb, nagy gerendavázas koporsós te1netkezéseket is.
A női sírok leletanyagukban nem térnek el a szokásos
Keszthely-kultúrás női sírok jellegzetességeitó1: kosaras
és más típusú fülbevalók, gyöngyök, t{ík, karperec,
ritkábban kések, csatok. Nagymértékben megnőtt a vödörmelléklettel elte1netett női és kislánysírok száma, 17
esetben került elő vasabroncsos, illetve vas- és bronzpántos vödörmelléklet. Közülük is kiemelkedik az 1664. sz.
kettős gyermeksír, an1elyben, eddig egyedüliként, teljes
felületét b eborító bronzveretes vödröt találtunk.
Az elmúlt év legszebb leletei közül meg kell említeni
az 1665 sz. gyermeksír doboz alakú korongos fibuláját,
amely eddig az első darab a ten1ető feltárása során.
A bronzlemezek n1erevítését szolgáló fabetét is nagyon
jó állapotban n1aradt meg. Viselettörténeti szempontból
kiemelkedő volt az 1682. sz. női sír: a gazdag mellékletCi,
Keszthely-kultúrás viseletben eltemetett asszony n1ellett
bronzveretes késtartó tokot tudtunk dokumentálni.
A 2007. év legkiemelkedóob lelete az 1629. sz.
kislánysírból került elő. A gazdag n1ellékletlí sírban
előkerült a temető harn1adik kereszt n1elléklete. A gyöngyök közé flízött, bronzból öntött, akasztófüles kereszt
felületét kóoerakást utánzó n1intával díszítették. ,

s. PERÉMI AGOTA

217. Leányfalu, Móricz Zsigmond út 163/c
(MRT 7. k. 1 1 /2 lh.)
(Pest megye) Ró

2007 noven1berében a késő rón1ai őrtorony n1elletti ház
udvarán úszón1edence építése közben egy késő római
kó1ádasírt bolygattak n1eg a n1unkások. A sír kb. 2,5 n1
mélységben került elő, felette folyan1i kavicsból álló
vastag üledékes réteg volt. A Ny-K tájolású férficsontváz
nyújtott helyzetben feküdt benne. Koponyáját, bal felső
karját a bordákkal együtt s a medencéjét már kiszedte a
gép. Melléklet nem került elő. A kó1áda lapos kövekbó1
épült, felírat nem látszott rajta. Kiemelni nem lehetett.
Többször végeztünk szakfelügyeletet a ház kerítésének
s egyéb melléképületeknek az átépítésénél. Más leletanyag nem került elő.

219. Leve le k-Gyűrűs
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) B, Sza, Kö

2007. május 10-én helyszíni szemlét végezten1 a 41. sz.
főúttól É-ra eső, még „kultúrnövényn1entes" szántóföldön. Egy korábbi munka alkalmával az út n1ásik oldalán
egy lelónelyet
találtan1. Most a főútról a híd után letér,
ve, attól E-ra kb. 50-60 m-re, közvetlenül a Máriapócsi
(IV.) főfolyástól Ny-ra bukkantunk rá egy szórványos
bronzkori, kora középkori és császárkori cserépanyaggal
,
jelentkező felszíni telepnyo1nra. A lelónely ENy-DK
irányú, kiterjedése nagyjából 50x100 n1.
Munkatárs: Svéda Csaba rajzoló.
PINTYE GÁBOR

ÜTIOMÁNYI KATALIN

218. Lesencetomaj, Piroskereszt
(Veszprém megye) Ró, A

Folytatva a több éve folyó munkát 2007-ben sikerült
tel,
jes szélességében megtalálni a ten1ető Ny-i szélét. Eszaki

220. Lébény-Göbeháza, Fliegl- telek
(Győr-Moson-Sopron megye) U, Á

2007. május 14-16. között régészeti megfigyelést végeztünk a Lébényi Ipari Park DNy-i részén kialakított
Fliegl-telephely bekötőútjának és parkolójának kialakí-
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tása sorá n (I-Irsz.: 2003) . A megfigyelést a közvetlenül
,
határos régészeti lelónelyek (neolit telep, Arpád-kori
falu) indokolták. A létesítményekhez a humusztakarót
mindösszesen 20 cm mélységben kívánták eltávolítani,
ez ne1n tett lehetővé ko1nolyabb megfigyeléseket. Niindazonáltal háron1 helyen kis szondagödröt alakítottunk
ki. A bekötőú t vonalán n1indkét 60 c1n-t elérő mélység(í
szondagödörben újkori sze1nét került elő. A telek K-i,
az autópályához legközelebb eső részén azonban 2 m
hosszan, 60-80
cn1 szélesen a szürkés-sárga agyagos
,
altalajban ENy- DK irányú árokszakaszt figyeltünk n1eg.
A terepvonalak szerint ,egy egykori folyómeder Ny-K-i
irányban átszeli a telek E-i részét. S bár az újkori szemétbetöltés vélhetó1eg a régészeti jelenségek nagyobb részét
megsemmisítette, a megmaradó felületeken számolnunk
,
kell a környezetben megfigyelt neolit (DVK) és t\rpádkori (12. század) tele pek folytatásával.
,
ASZT AGNES

22 1. Lébény-Göbeháza, Renault-telek
(Győr-Moson-Sopron megye) U, Á

2007. május 14-26. között feltá rást végeztünk a tavaly
feln1ért területen (hrsz.: 2000) . Az ásatási felületet a K-i
sávban egy egykori Duna-meder
n1etszette, erre inerő,
legesen
mutatkoztak Arpád-kori vízelvezető árkok. Az
,
Arpád-kori falu felületünktó1 Ny-ra feküdt egy ovális kis
don1bon, így jelen feltárás során csupán néhány cölöpöt,
kisebb gödröt és a vízelveztő rendszert kapcsolhattuk e
horizonthoz, an1elyet a 12. századra datálhatu nk.
A felületen nagyobb részt neolit kori telepjelenségek
n1utatkoztak, an1elyek közül kien1elendő két alapárkos
DVK ház és két gazdag betöltéslí gödörkon1plexun1.
A neolit jelenségek a n1eder közvetlen
közelében fe,
küdtek, azzal párhuzamosan (EK-DNy irányban),
így
,
nyilvánvaló, hogy a folyómeder csak az Arpád-korban
húzódott erre, a neolitikum idején ez az ág nen1 élt.
Mu nkatársak: Ritly Jenő techn ikus, Zelenka János
régészhallgató.
,
ASZT AGNES

222 . Ludányhalászi, Agyagos-hegy
(Nógrád megye) B?

Endrefalva és Szécsény között, a ludányhalászi
elága,
zásnál, a don1b
aljában kőkereszt áll. Ettó1 EK-re, az
,
országút ENy-i oldala melletti terület az En drefalva
határába eső „ Hirtelen-dCílő". 2001-en a kőkereszt mögött Tankó Károly néhány középkori cserepet gyCíjtött. 24
Ugyanitt Bácsmegi Gábor bronzkori cserepeket talált a
hatvani kultúrából. Ebbó1 kiindul va feln1ent a kőkereszt
feletti dombra és ott egy DK felé kinyúló hegynyelven

24

K.: Régészeti kutatások lvlagyarországon - Archaeological
Investigations in Hungary 2001. Budapest, 2003. 160.

feltételesen bronzkori földvárra következtetett. 25 2006
novemberében Bácsmegi Gáborral és Guba Szilviával
bejártuk a feltételezhető bronzkori földvár elmosódott
nyon1ait. Felmérését 2007. január 11 -én végeztern el.
(Az illusztrációt lásd a 245. oldalon!)
A hegynyelv n1ár Ludányhalászi hatá rába esik. Az
egész
don1bvonulatnak „Agyagos-hegy» a neve. Tőle
, ,
EEK-re kb. 1 kn1-re a térképen „Villa-vár„ olvasható.
Gyakori, hogy a várak neve ne1n pontosan a tényleges
helyen va n feltüntetve. Mivel azonban ez a felirat nagyon távol van, a lelónely környékének viszont is1nerjük
a nevét, ezért az eló'bbi elnevezést használom.
A 30-40 n1 hosszú hegynyúlvány és egész környéke
korábban intenzív földmCívelés alatt állt. Jelenleg parlag,
de az 1969. évi 1:10 000-es térkép n1ég szó1őnek jelzi.
A magas fCíben és a sok helyen tüskés gaz miatt, régészeti leletek keresésére nen1 volt lehetős ég. f\z E feló1
csatlakozó, enyhén en1el kedő domboldal felőli nyereg
n1a egyenes, az itt feltételezhető ároknak a felszínen
nincs nyoma. Ezt csak ásatással, vagy talajfúrásokkal
lehetne n1egálla pítani .
A hegynyúlvány többi háro1n oldala meredek, de
az egykori föl dmCívelés következtében törés nélkül
lejtenek, az egykori plató (a feltételezhető őskori telep)
széle biztonsággal nem állapítható meg: D-i alját és a
Ny-i oldalát erdő takarja. Mindkét helyen az erdő szélétó1 30- 40 m-re a fák között egykori parcellákat jelző
alacsony földtöltés húzódik.
N0 vÁKl GYULA

22 3. Ludá nyhalászi, sóderbá nya
(Nógrád megye) B, Szk, N

2007. április 23. és n1ájus , 24. között 1negelőző feltárást
folytattunk a sóderbánya E-i részén. A terület egy részét,
közvetlen a 2006. évi feltárás K-Ny irányú szelvényétó1
D-re illegális hon1okkitermeléssel bol ygatták n1eg, itt
nem volt lehetőségünk szabályos szelvényt nyitni. Ehhez
a szabálytalan területhez, ill. a 2006. évi III. szelvényhez D-ró1 illeszkedő kb. 2500 n1 2-es terül eten újabb 47
objektu mot tártunk fel.
Ezek egy része épület (ovális vagy négyszögletes
cölöpszerkezetes ház) , nagyobb része gödör, az utóbbiakból viszonylag szegényes leletanyag került elő. Az
objektumok egy része bolygatott volt.
A leletanyag kisebb része tartozik a késő bronzkori
Kyjatce-kultúra en11ékanyagába. A feltárás során több
gödörbó1 a jellegzetes fényezett fekete késő bronzkori
kerá1nia inellett kora vaskori, korongolt edénytöredékek is eló1<erültek. A preszkíta-szkíta jelleg(í durva ill.
finom korongoltkerán1ia mellett több objektumból nagy
n1ennyiségCí orsógon1b került el ő. A leletanyag nagy
része kerámia, a kisleletek között en1lítést érdemel egy

TANKÓ

25

Bács1negi G. szóbeli közlése.
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borostyángyöngy, több szkita bronz nyílhegy, vaskés,
szórványként bronz spirálcső.
Munkatársak: Bácsmegi Gábor, Parditka Györgyi
régészek.
GUBA SZILVIA

22 Li . Madaras, Paplapos
(Bács-Kiskun megye) Kö

2007. március 23-án helyszíni szemlét tartottam Madarastól DK-i irányban, a Kígyós-ér partján, erős szintkülönbségekkel jelle1nzett területen. Ettó1 K-re egy
lapos rész, n1ely időszakosan ma is vízjárta, egykori
kisebb szikes tó volt. A tégla- és kőépület maradványait
közvetlenül a laposhoz közel eső dombháton találtuk
1neg. Viszonylag nagy területen voltak szétszóródva
maradványai, sok emberi vázrészt is kiszántva találtunk.
A helyszínen bronzharang töredékeit, kulcsot, koporsószögeket találtunk. Feltűnően nagy niennyiség(í kerámia
volt a templom helyén is, ez valószínűsíti annak késői
építését. Az egész településen sok és kifejezetten nagy,
összeillő kerá1niatöredék hevert. A középkori település
teljes területét bejárni nem tudtuk, a Kígyós-ér partjáig
mindenképpen lehúzódik, nagy valószín(íséggel a kis
tavat részben körbeöleli.
A múzeumi adattárban fellelhető jelentések közül
Kőhegyi Mihály 1960/61-es ásatásának helyszíne melynek során a templom részleteit és sírokat is feltárt
- bizonyosan beazonosítható ezzel a lelónellyel.
ROSTA SZABOLCS

2 25. Magya ratád, M agyaratád-Patahalom közötti
n ,
muu t
(Somogy megye) B(?)

2007. október 8-9-én terepbejárást végeztünk a több települést is érintő szennyvízcsatorna nyon1vonalán, 200 m
széles sávban. A két települést összekötő n1űút építése során bronzkori edények kerültek elő, an1elyek valószínCíleg
urnasírokból szárn1aznak. A lelónelyen 2007. október 9-én
végzett állapotfelmérő terepbejárás során, jó megfigyelési
körüln1ények (friss szántás) ellenére sem találtunk a
lelónely azonosítására alkalmas felszíni leleteket.
REMÉNYI LÁSZLÓ

226. Magyarkeszi, Körtefa i-d ű l ő
(Tolna megye) Á, Kö

,

2007. december 4-i szen1lén1en N1agyarkeszitó1
EK-re,
,
a falu szélétó1
kb. 300 m-re, a faluból EK felé kivezető
,
dűlőút és az ENy-DK irányú patak által határolt részen,
a patakkal párhuzamosan kb. 400 n1 hosszan közepes
sCírűségben középkori kerámiát gyűjtötte1n. A falu a
dűlőnevek szerint az egykori Nyilassal feleltethető meg,
amelynek temploma a 17. sz. végén még állt.
A te1nplomot a patak meredek partja feletti dombvonulat egyik 155 m tszf. magasságú kiemelkedésén ta-

láltam meg. A szántás következtében a ten1plom
tájolása
,
és mérete megállapítható volt: a kissé DNy-EK tájolású
épület legnagyobb külső mérete kb. 13x6 1n, anyaga
jórészt tégla (kő csak néhány darab volt), amelyet fehér,
meszes habarcs kötött össze. A szentély helyén kb. 1x1
m-es területen négyzet alakú habarcsos folt rajzolódott
ki.
A templom - mérete alapján - olyan, kőalapozású
,
Arpád-kori téglaten1plom lehetett, amelyet pusztulásáig
eredeti formájában, átépítés nélkül használtak. A te1nplom körüli temetőre utaló csonttöredékeket az épület
mindegyik oldalán közepes sCírűségben találtam, kb. 5
m-en belül. Az épület DNy-i sarkától 3-5 m-re pedig két,
frissen kiszántott, Ny-K tájolású csontváz összetartozó
darabjait figyeltem n1eg. Apróra tört embercsontok a
templomon belül is jelentkeztek. Egy koponyatöredéken
pártától származó zöld patina látszott.
K.

NÉtvlETH ANDRÁS

227. Mád, Batthyány utca 5 1.
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B, Á

2007. március 14-én Tokaj váráról készült metszeteket
tekintettünk meg a tulajdonos gyCíjtc1nényében. Ekkor
figyeltünk fel a ház eló1<ertjében és az ingatlan kertjében
a nagy mennyiségű kerá1niatöredékre. /\ gondozott
kertben bronzkori és Arpád-kori leleteket gyűjtöttünk.
A terület beépítettsége miatt a lelónely kiterjedését nem
tudtuk n1egállapítani.
Munkatársak: Honti Szabolcs, Pusztai Tamás.
/

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS

228. Má rokpapi, Kossuth utca
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á, Kö

2007. május 30-án közműárok föld munkáihoz kapcsolódóan régészeti felügyeletet láttunk el a Kossuth utcában.
sz. lakóházak előtt, a már kiásott
A 19-21. és az 51-53.
,
árok földjébó1 Arpád-kori és középkori kerán1iatöredékeket gyűjtöttünk.
A közút és a járda közelsége 1niatt az árok falában észlelt jelenségeket nem tudtuk kibontani, de a
térképen rögzítettük azok pontos helyét és a leleteket
beszállítottuk a Jósa András Múzeumba. A nevezett
utca Márokpapi központi részén húzódik keresztül, egy
egykori folyó holt medrének partján. Valószín(í, hogy
a különböző porták előtt talált cserepek egy nagyobb
kiterjedésű lelónely részét képezik, 1nely az egykori
Márok falu 1naradványa lehet.
Munkatárs: Svéda Csaba rajzoló.
PINTYE GÁBOR

229. Mártély, Darvasszék (TXM Makó-8 kú t)
(Csongrád megye) Sza

A lelónely Mártély Darvasszék elnevezésCí határrészében, közvetlenül Mártély és Hódmezővásárhely határán
helyezkedik el. Egy kb. 14 OOO m2 területet, a kutatófúrás
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helyét letakarták zúzott kővel és betonlapokkal, ami
a régészeti lelóbely
egy részét is fedte. Közvetlenül
,
a letakart terület E-i oldalánál jelöltük kj a megelőző
feltárás szelvényét.
A feltárt 1000 n1 2-nyi szelvényben a humusz gépi
eltávolítása után egy 4-5. századi, hun kori szarn1ata
település objektun1ai kerültek elő. Az ásatás során 6
félig földbe mélyített házat, 5 különösen nagyméretű,
kétosztatú tárológödröt és 1 árokrészletet tártunk fel.
Az objektumokból j elentős mennyiségű kerán1ia, kevés
állatcsont és patics, néhány vastárgy és pár szen1 gyöngy,
valamint egy kézi malom került elő.
Az ásatáson tett megfigyeléseink
szerint a területen
,
egy nagy kiterjedésű, ENy-DK irányban húzódó, intenzív hun kori szarmata település található, amelynek
egy részét biztosan fedi a Makó-8 kutatófúrás számára
kijelölt terület.
BALOGH CSILLA

230. Mátraszőlős, Kerekbükk
(Nógrád megye) B, N

2007. júniusban és szeptemberben n1Císzeres lelet-, és
lelóbely-felderítést végeztünk a Patay Pál által 1959ben felfedezett, 1najd Nováki Gyula által feln1ért késő
bronzkori erődített telep területén. A kutatásban 7 fő, 6
fémkereső készülékkel vett részt. Munkánk célja az erő
dített telep pontosabb keltezése és az esetleges rablások
megelőzése volt. Az előkerült fémtárgyak mindegyikét
GPS koordinátákkal láttuk el, hogy szóródásukat térképre vezetve kirajzolhassuk az erődített település azon részeit, melyeket intenzív fémhasználat jellemez. A közel
100 hektáros lelóbelynek jelenleg csak körülbelül fele
járható be, a helyenként áthatolhatatlanul s(ír(í aljnövényzet, illetve a tarvágásokon kihajtott fiatal, bokros
erdőrészek miatt. Szisztematikus kutatást 3 helyszínen
végeztünk, de ezeken kívül igyekeztünk legalább egyszer
érinteni a bejárható felszíneket. A D-i sáncszakasz Ny-i
felének belső oldala 1nentén elterülő, jól járható erdős
részen csak két régészeti leletet találtunk: egy bronz
cikáda fibulát és egy népvándorlás, kori vaslándzsát.
Nem messze innen, a sánctól E-i irányba eltávolodva egy irtáson késő bronzkori megtelepedés nyomaira
bukkantunk. Az itt húzódó kb. 100 n1 hosszú és 40 m
széles kis gerincen ép és töredékes tokos balta, késpenge,
bronzkarikák, nyersanyagrögök, valamint a felszíni bolygatásokból gyűjthető patics- és kerámiatöredékek utaltak
egy jelentősebb késő bronzkori településmagra.
A kis gerinc közepe táján egy bronztárgyakat tartaln1azó depóleletre bukkantunk, melyet egy 1x1 m-es
kis szonda segítségével eredeti kontextusában sikerült
feltárnunk és dokun1entálnunk. A zárt leletegyüttes 5
lándzsát, 4 tokosbaltát, egy sarlót, egy karperecet, egy
kisebb nyersanyagrögöt és egy árat foglalt magába.
A bronzkincs a I-iaA2-HaB1 időszakra keltezhető. A késő
bronzkori tárgyakon kívül egy üvegberakásos, hun kori
bronzcsat is előkerült a gerinc felszínén.

,

,

Atvizsgáltuk az erődített telep ENy-i részén található tó környezetét és a körülötte elterülő jól járható
tölgyest. Az alapos kutatás ellenére itt is csak egyetlen
településnyomot sikerült találnunk. A tótól DK-re
100-150 111-re bronzrögök, bronzpitykék és a Kyjaticekultúra sajátosságait mutató kerámia utalt egy intenzívebb települési mag meglétére. Arra, hogy a bronzkor
utáni korszakokban is lakták, használták ezt a térséget,
egy itt eló'került - talán a népvándorlás korra keltezhető
- vaslándzsa és egy kisebb vasszigony utalt.
Munkatársak: Szilas Gábor régész, Kalli András,
Nagy Nándor, Tóth Farkas Márton régészhallgatók, Bacskai István, Dankó Szabolcs, Sándor Lajos technikusok.
SZABÓ GÁBOR

23 1. Mernye, Nagy-árok
(Somogy megye) Ró

2007. október 8-9-én terepbejárást végeztünk a több települést is érintő szennyvízcsatorna nyomvonalán,
200 n1
,
széles sávban. Mernyétó1 D-re, Somodor
E-i részével egy
,
vonalban, attól Ny-ra a Nagy-ároktól E-ra 200 m-re helyszíni szemle során rón1ai kori lelóbelyet azonosítottunk.
A rossz n1egfigyelési viszonyok mellet is sikerült pontosan
meghatározni a régészeti lelóbely helyét és hozzávetó1eges
kiterjedését. A lelóbely egy kb. 250-300 m átmérőjű ovális
területet fed, egy a Hartár-árok fölött emelkedő lankás
domb D-i lejtőjén. A terepbejárás során viszonylag sok
kerán1iatöredéket gylíjtöttem, a lelónely intenzív lehet.
REMÉNYT LÁSZLÓ

232. Mezőzombor, Békás-ér
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0

//

2007 októberében helyszíni szemléket végezte1n Szerencs határában.
Békás-ér 1.: A régészeti lelóbely nagyobbik része
már Mezőzon1borhoz tartozik. Taktaföldvártól csak egy
egykori 'fakta-1neder választja el. J\ helyszíni szemle
során a szántásban nagy mennyiségű őskori kerá1niát
figyeltünk meg. A lelőhely kiterjedése 200x150 m.
A régészeti lelóbely Ny-i része átnyúlik a Szerencshez
tartozó 0147 helyrajzi számú területre.
Békás-ér 2.: A régészeti lelóbely teljes egésze Mező
zomborhoz tartozik. Taktaföldvártól az egykori Taktameder választja el, annak magaspartján találtuk meg
2007 őszén, szántóföldön. A Békás-ér 1. lelóbelytó1 É-ra,
200 m-re található. A helyszíni szemle során a szántásban nagy mennyiségű őskori kerámiát figyeltünk meg.
A lelóbely kiterjedése 300x150 m.
PUSZTAI TAMÁS

233. Miskolc, Szeleta-ba rlang
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Pa

2007. március 5. és május 4. között leletn1entő feltárást
végeztünk a Szeleta-barlang Kadic-féle „G" barlang-
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részében, n1iután e lőzó1eg február 15-én nagyméretű,
frissen ásott, 8-9, in2-es rablógödröt azonosítottunk a
cseppköves üreg E-i felében. Az ásatás célja nem az adott
terület teljes feltárása és a leletmentés volt, hanem a
tudo1nány számára okozott kár valószínlí n1értékének
megállapítása.
A lelet1nentés során a cseppköves üregben és közvetlen a bejárata előtt összesen 11 m 2-nyi területet tártunk
fel és a „fekete-vonal„tól számított legnagyobb mélységet
véve alapul 7 ,2 méterig haladtunk. Sziklafeneket sehol
nem értünk. Az előkerült leletanyagot a több ezer állatcson t (javarészt barlangi medve) inellett tnindössze
egyetlen moustéri kaparó jelent ette.
LENGYEL GYÖRGY - SzoLYÁK PÉTER

23 Li . M ogyoród, Kiss E. u tca 16 .
(Pest megye) B, Sza, Á, Kk

2007. június 8-9-én régészeti n1egfigyelést végeztem a
telken (Hrsz.: 320) új családi ház építésekor. A leló'hely
a n1ogyoródi 1. sz. leló'hely (Klastromdon1b) területére
esik. A telek domblejtőn van, ezért a felső, DNy-i oldal
mellett a kert felszínétó1
számított 190 cn1-ig mélyí,
tettek, míg az alsó, EK-i oldal mellett már nem kellett
mélyíteni, itt
a helyiség alja a 111ai felszínnel azonos.
,
A helyiség ENy-i oldala mellett sötét, paticsos, faszenes
folt rajzolódott ki, amelybó1 néhány késő középkori
cserép került elő. A helyis ég többi részén régészeti
jelenség nem n1utatkozott; a felső kevert, szemetes és
- különösen a DNy-i részen - közn1(ívekkel bolygatott
réteg alatt tiszta sárga homok jelentkezett.
Június 18-19-én a 40 cm széles,, 40 cin mély alapárkokat ,kézzel ásták ki. A szuterén ENy-i oldala inelletti
árok E-i oldalában 4,4 n1 hosszan, a szen1ben levő D-i
oldalban 2,5 111 hosszan rajzolódott ki egy nagyobb
objektum házfoltja, utóbbi helyen két oldalt egy-egy
50, illetve 60 cm átmérőjű cölöplyuk(?) volt. Betöltése
sötét, homogén, patics- és faszéndarabkákkal kevert,
késő középkori cserepeket és pár állatcsontot szedtem
ki beló1e; az alapároknál 111élyebbre
húzódik. A jövendő
,
helyiség belső szélessége 2-4 111, E-i irányban túl nyúlt
az épülő házon.

cserepet találtam: egy fekete, simított felületű bronzko1i,
nagy valószínlíséggel a Vatya-kultúrához
tartozó kis
,
töredéket; egy apró kavicsos anyagú Arpád-kori oldalt,
két fehér színű, korongolt késő középkori cserepet.
Kőv ÁRI KLÁRA

236. M osonmagyaróvár, Moson, Soproni utca 35.
(Győr-Moson-Sopron megye) Á

2007. április 4-én a mosoni Királydomb D-i oldalában
fekvő telken (Hrsz.: 260) álló lakóház bővítéséhez kapcsolódó régészeti m egfigyelést végeztünk. A tervezett
hozzáépítés helyén a tervezett épületbővítés faltörési
vonalának megfelelően összesen 14,4 n1 hosszú , 70 cn1
széles, 120 cm mély alapárkot ástak ki. A felső rész
115 cn1 mélységig újkori kevert rétegekbó1 állt, ám az
árok
aljának nyesése során 120- 130 cm n1élységben
,
Arpád-kori kerán1iatöredékek és állatcsontok kerültek
elő nagy mennyiségben, illetve három telepobjektun1ot
is feltártunk, közülük
2 cölöplyuk, lelet a betöltésükben
,
nem
volt. Az E- D-i irányú teknős aljú árok
betöltéséb ó1
,
,
Arpád-kori kerán1ia került elő. A telek Arpád-kori (12.
századi) leletei és jelenségei kis felületlí nlegfigyelésük
ellenére fontos adalékkal szolgáltak a suburbiun1 topográfiájához. 26
,
ASZT f\G NES

237. Nagykanizsa, M agyar utca 170.
(Somogy megye) B, Ró, Á

2007 . január 17-25. között régészeti kutatást végeztünk
a telken (Hrsz.: 267 / 17). A terület Nagykanizsa É-i részén a 74. sz. főúttól Ny-ra helyezkedik el. A telek az
Inkey-kápolna néven isn1ert régészeti lelóbely része,
amelyet 1976-ban lokalizált dr. Horváth László. Ezen a
több korszakban lakott régészeti leló'helyen 1976-ban és
1979-1981 között folyt ásatás. A feltárás során újkőkori,
rézkori, kora bronzkori teleprészlet és római kori villa
rustica került napvilágra. Majd 2004. május 11-12-én
próbaásatást végeztünk a, beépítésre szánt telken. 2004ben a feltárási területtó1 E-ra rón1ai kori településobjektu1nokat, 4. századi sírépületet valanunt ten1etkezéseket
Kőv ÁRI KLÁRA
tártunk fel. A 2004-es próbafeltárás során inegállapítottuk, hogy a telek Ny-i fele régészetileg fedett, itt egy 20
111-es sávban tudtuk elvégezni a régészeti feltárást. 2007235. M ogyoró d , Klastro mdomb , M ély utca
ben a te rületen, (845 m 2) szórványosan kora bronzkori,
(Pestmegye) B,Sza ,Á, Kk
római kori, és Arpád-kori edénytöredékeket találtunk.
2007. szepten1ber 19-én helyszíni szen1lét tartottam a ' A telek Ny-i részén 15 objekttunot bontottunk ki. Ezek
közül 8 kora bronzkori edénytöredékeket tartalmazott.
telken (Hrsz.: 311/2). Az építkezés során húzott árokban
A többi cölöplyuk, illetve inodern árok volt .
és pillérgödrökben egyetlen helyen, a D-i, hosszanti házMunkatárs: Major László régésztechnikus.
oldalnál, az alapárok D-i oldalában inutatkozott nagyon
EKE ISTVÁN
halványan egy kis gödör foltja a töltés alatt. Szélessége
felül 70- 90 cn1, lefelé összeszűkül, betöltése sötétszürke,
kevert, patics és faszén nélkül. Egy darab kézzel formált,
apró kaviccsal kevert anyagú szarmata(?) cserepet szedtem ki beló1e. Az alapárok szemközti falában a beásás
26 AszT Á.: „~larkalf hazája„." Újabb régészeti kutatások a mosoni
ispáni központban. ln: Arrabona 44/1 (2006) 9- 40.
nem folytatódott. Az alapozáskor kidobott földben pár
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238. Nagykanizsa-Pa lin , Anyagnye rőhe ly
(Zala megye) U, R
,

2006-ban Nagykanizsa-Palin E-i szélén, a 74. sz. közút
és a vasút által határolt területbó1 kiemelkedő homokdon1bon leletmentő ásatást végeztünk. 2;
2007. július 2. és augusztus 1. között a hon1okdomb
K-i felének alsó harn1adán, a don1bon jelentkezőhárn1as
körárok-rendszer l egkülső árkának D-i és K-i részét
táruk fel. Az 1. sz. objektumnak, vagyis a legnagyobb
n1éretlí késő neolit-kora rézkori lengyeli kultúra idejére
datálható körároknak sikerült a D-i bejáratát is megfognunk. Az előző évi tapasztalatokat itt is n1egerősítve
látjuk, n1iszerint a legkülső ároknál nem alakítottak ki
a bejáratok előtt félköríves bástyaszer(í árkot. 2007-ben
is jelentős n1ennyiségCí leletanyag került napvilágra az
árokból, elsősorban kerámiatöredékek, állatcsontok
és őrlőkövek. Az idén a festett töredékek száma n1ár
csekélynek inondható.
A hon1okdomb K-i oldalában, a körárkon kívül két
további kisméretű objektu1n is napvilágra került, így a
két ásatási idényben teljesen feltárt területen az objektumok száma 86-ra einelkedett.
Munkatárs: Korcsináros Attila technikus. A lelóbely
feln1érését Soós Zsolt és Vadász Norbert végezte.
TOKAI ZITA MÁRIA

2 39. Nagykanizsa-Pa lin, Szociális otthon
(Zala megye) B, Á

2007. n1árcius 5-14. között végzetük el a bútorraktárhoz vezető új bekötőút által érintett terület megelőző
régészeti feltárását.
A lelóbelyen korábban 2004 és 2006 között kutattunk az M7 autópálya megelőző régészeti feltárásai kapcsán, illetve 2004-ben bútoráruház építését n1egelőzően.
A most n1egkutatott terület a korábbi feltárásoktól Ny-ra
terül el. A korábbi ásatásokon a lelónely ezen részén
egy kora bronzkori településrészletet, illetve egy 4.
századi te1netőt tártunk fel. A kutatott területen n1ost
61 régészeti objcktun1ot bontottunk ki. Ezek jelentős
része a kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci-kultúra
,
településéhez tartozott, ezek mellet két Arpád-kori
gödröt tártunk fel.
N!unkatárs: Major László régésztechnikus.
EKE ISTVÁN

2~0.

Nagyká lló, Hara ngodi- tó
„
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0 , A, Kö
~

2007. áp ri lis 20-án helyszíni szemlét végeztünk a település határában. Célunk az volt, hogy az elpusztult

Harangod nevCí településnek megkeressük a ten1plomát.
A Kiskálló nev(í településrészen egy helyi lakos jelenleg
erdővel fedett területen köveket bányászott ki valamilyen épületnek az alapfalából. Ennek során leletet is találtak, egy középkori kályhacsempének mintegy negyedét,
amelyiken egy makk látható. Ezt kérésünkre átadta.
Az említett dombhát K-i oldalát
átnézve több kisebb,
nagyobb kődarabot, valan1int Arpád-kori és középkori
kerúmiát találtunk, de embercsontot nem. A terül etet
a helybeliek Templomhegynek nevezik, de ezt az elnevezést a hivatalos térképek nem jelölik.
Az ettó1 a helytó1 D-re fekvő rész neve Födé1nes/
Fedémes, ám ezt a nevet sem tüntetik fel a térképeken.
Ez utóbbiról viszont tudjuk, hogy egy elpusztult középkori település, s vélhctó1eg az említett részen terült el.
Az elpusztult templom - ha valóban a Temploml1egyen
állt - inkább ehhez a településhez tartozhatott.
Az idős asszony
felajánlott még a n1úzeu1nnak egy
,
birtokában lévő Arpád-kori érn1ét, amelyet a kertjében
talált, valamint egy újkori ólomkorpuszt, n1elyet az
Arany János utcában találtak. Helyi lakosok elbeszélése
alapján megnéztünk egy másik területet is, nem messze
az említett helytó1. Itt az 1960-as években gyümölcsfatelepítés közben állítólag sírokat találtak. Iv!a már az
egész terület szántó.
A területen nagy mennyiségben
,
találtunk őskori és Arpád-kori kerámiát (talán az egykori
Födémes falu húzódott még át erre a területre.
Munkatársak: Pintye Gábor régész, Bakos János
technikus, Harsányi Gézáné, a nagykállói helytörténeti
,,.
„
,,.
gyuite1neny vezetoie.
JAKAB ATTILA

2~

1. Nagykörü határa
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, B, N

2007. április 6-8. között terepbejárást végeztünk Doba puszta és Kőtelek között. Az egykori magaspart bejárását követően a nagykörűi sziget bizonyos szakaszait
vizsgáltuk meg.
,
Kaszáló: Kisebb n1agasparti sziget E-i részén háro1n, egy1nás közelében l évő lelónelyet rögzítettünk
(40-42. lh.), melyekró1 igen gazdag kőeszközanyagot
gyCíjtöttünk. Ezek alapján a lelónelyeken neolitikus és
bronzkori n1egtelepedéssel számolhatunk.
Sovány-dűlő major: A település előtt, a n1ajor n1ellett egy AVK, népvándorlás kori lelónelyet (35. lh.)
találtunk.
A leletek a Dan1janich János Múzeum gylíjten1ényébe
kerültek.
Munkatársak: Bartus Dávid, Váczi Gábor és György
László régészek, Dankó Szabolcs fotós.
KOVÁCS KATALIN
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P. -ToKJ\l Z. Nl.: Karoling-kori temető 1 agykanizsa-Palinban - A cen1etery from the Caloklingian Period at NagykanizsaPalin. ln: R6gészeti kutatások Magyarországon - Archaeological
Investigations in IIungary 2006. Budapest, 2007. 79-104 .
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2 ~2. Nagykőrös határa

(Pestmegye) U, B,Sza,A, Kö

2007 novemberében terepbejárást végeztünk a 441.
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sz. főút Nagykőrös t elkerülő szakaszának tervezett
nyomvonalán.
Barta-tanya, Komposztáló-telep (2. lh.): A város D-i
határában található komposztáló-te1eptó1 DNy-ra fekvő
cukorrépa vetésben kis intenzitású szarmata telepnyomot
lokalizáltunk egy nyelv alakú lankásabb dombháton.
A lelónely a 2005-ben feltárt teleprészlethez ta rtozik.
Földvár-clíilő (10. lh.): A határrészben jó megfigyelési
körülmények mellett egy 750x300 m-es lapos fel ületen
nagy intenzitásban találtunk középső bronzkori kerámiatöredékeket. A lelónely a jól isn1ert bronzkori erődített
telep külső horizontális telepeként azonosítható.
Földvár-clíílő 2 (11 . lh.): A lelónely a dCilőben, egy
,
EK-DNy irányú villanyvezeték, egy a vezetékkel párhuzamosan futó földút és egy tanyaépület,
illetve a
,
tanyaépülethez a n1Cíút feló1 bevezető ENy- DK irányú
földút által határolt, nyelv alakú kisebb dombháton
található. A tanya n1ellett, a friss szántásban kevés középkori kerá1niatöredéket gylíjtöttünk.
Földvár-dűlő, Nagy-tanya (12. lh.): A Nagy-tanya
közvetlen közelében, ,attól D_ Iy-ra, a tanyaépü letekhez
a n1líútról be vezető, ENy-DK irányú ,földúttól kb. 150
m-re DNy-ra, egy kisebb, hosszúkás, ENy-DK lefutású
dombháton a szántásban kevés avar kerán1iatöredéket
gyCíjtöttünk.
Kiirti-lapos, Csíkvár
II. (4-5. lh.): A Nagykőrös,
Kecskemét
vasúttól ENy-ra, egy fasorral szegélyezett
,
keskeny, EK-DNy irányú földút DK-i oldalán, a vasúttól
távolabb, két don1b közötti sekélyebb területen a felszínró1 összegyCíjtött terra sigillata u tánzatok és szü rke
korongolt oldaltöredékek alapján egy kis intenzitású
szarmata telepet lokalizáltunk, amely összefügg az út
túloldalán lokalizált Nagykőrös 5. lelónellyel és a Csíkvár
II. telep részét képezi.
Kiirti-lapos, Vasút, 262. sz. (3. lh.): A Nagykőrös
Kecsken1ét vasútvonaltól DK-re, egy hosszúkás dombháton lokalizálható a lelónely, an1elynek területén kis intenzitásban szarn1ata keránliatöredékeket gyCíjtöttünk.
Pavlovszky-tanya
(6. Zh.) : A Pavlovszky-tanya és a
,
tó1e EK-re húzódó erdősáv, illetve a agykőrösre bevezető aszfaltút közötti területen, egy kis, réttel fedett
domboldalon, illetve a 1nellette húzódó, lankásabb
szántón újkori és recens kerámiaanyag n1ellett egy pattintott kőeszköztöredék és egy a neolitikum időszakára
datálható, vastag falú, kézzel forn1ált, narancsszínCíre
égett, bevagdosott peren1töredék került elő.
Szurdole-clíilő,
Katona-tanya (8. lh.) : A Nagykőrösre
,
vezető, ENy-DK irányú n1Clúthoz és a tanyaépülethez
közelebb, egy enyhén kiemelkedő n1agaslaton kis intenzitásban szarmata kerámiatöredékeket gylíjtöttünk.
Szurdok-dűlő (9. lh.): A Katona-tanyától ÉK-re, egy
kukoricatarlóval fedett don1bháton rosszul kiégetett,
vörösesbarna oldaltöredékek, illetve egy erősen kihajló, bekarcolt girlandkötegekkel díszített, sötétszürke,
korongolt peremtöredék került elő, an1elyek az avar
korra datálják a lelónelyet.
REMÉNYI LÁSZLÓ

243. Nagyrécse, Bakónaki-patak
(Zala megye) LT, N

Az M7 autópálya nyomvonalában lévő lelónelyen a
2006-ban lehun1uszolt terület Ny-i szélén több objektun1
is előkerült, ezért a Bakónaki-patak K-i oldalán is szükséges volt az erdő kivágását követően a lelónely pontos
kiterjedését tisztázni Az erdő kivágására a pótkisajátítási
területen nem, csupán az e redeti nyo1nvonalban került
so r, 58 n1 szélességben.
A munkát 2007. március 26. és április 23 . között
két részletben tudtuk elvégezni, melynek során 8 újabb
kelta és népvándorlás kori objektu1n került elő. Mivel a
legszélső objektun1tól 12 n1éterre Ny-ra ne1n találtunk
további régészeti jelenséget, a feltárást az útépítéssel
veszélyeztetett területen befejeztük.
A 2007-ben lehtunuszolt fel ül et 2090 n1 2, a 20062007-ben elvégzett feltárások alapján a régészeti lelónely
Ny-i irányban 140 méterrel hosszabbnak bizonyult a
terepbejáráskor 1negfigyelt felszíru nyon1oknál.
KVASSAY JUDIT - STRAU B PÉT~R

244. Nagyrécse, Tüskevári-dűlő
(Zala megye) R?, V?, Kö

Nagyrécse belterületétó1 DK-re, a Bakónaki-patak illetve
kisebb, névtelen vízfol yásoktól körülvett, ,a környezetbó1 30 méterre meredeken kien1elkedő, E-D-i irányú
dombtető déli peremén egy késő középkori település
objektun1ait bontottuk ki. Az M7 autópálya
építését
,
megelőzően 2004-2005-ben, a don1btetőt E-D-i irányban keresztülszelő díílőútig végeztük el a régészeti fel2007 áprilisában a d(ílőúttól K-re, a dombtető
tárásokat.
,
EK-i részén húzódó erdő kivágása után nyílt lehetőség
a n1unkálatok folytatására.
Az átkutatott 3005 1112 felületen 32 objektun1ot
találtunk. Egy edényégető gödöregyüttes őskori , a
többi objektum (gödrök, árkok és cölöplyukak) a késő
középkori település en1léke. Az, objektumok a kutatási
terület déli részén s(írCísödtek. Igya 2007. április 2-21.
között elvégzett megelőző régészeti feltárás eredményeként
tisztázni lehetett a késő középkori település
, ,
EEK-i határát. Ujdonságnak szán1ít az őskori (rézkor?
kora vaskor?) korszak leleteinek előkerülése. A lelónely
földmunkákkal veszélyeztetett részének teljes feltárását
el végeztük.
A leletek a Zala Megyei Múzeun1ok Igazgatósága
M7 Régészeti raktárközpontjába kerültek.
Munkatársak: Kvassay Judit régész, Kán1án Beáta
technikus. A geodéziai feln1érést Soós Zsolt és Vadász
Norbert technikusok készítették.
;

STRAUB PÉTER

24 5. Nagyrozvágy, Pap-domb
(Borsod-Abaúj- Zemplén megye) B

A lelónely évtizedek óta ismert a régészettudomány számára. 1971-ben talajjavító inunkálatokkal inegbolygat-
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tak és részint cl is pusztítottak egy bronzkori települést.
1972 őszén Ilellebrandt Magdolna leletn1entő-h itel esítő
ásatást végzett a Pap-do1nbon, inelynek során a füzesabonyi kultúra települ ésének nyomaira bukkant.
t\ cigándi víztározó építését megelőzően lehetősé
günk nyílt a rra, hogy nagy felületre kiterjedő feltárást
végezzünk. 2005-2007 között háron1 szezonon keresztül zajló, 3,9 hektáros feltárás során rendkí vü l nagy
n1ennyiség(f, gazdag leletanyag birtokába jutottunk.
Jóllehet az egyko ri tell telepet nagyrészt el pusztították, sikerül t 7 sí rt n1egmentenünk és 317 objektun1ot
feltár nunk, valam in t 7 kutatóárokkal átvágnunk a
telepet övező patakmedret. Az ezekbó1 kikerül t h ázikerá1nia rnellett n1egtaláljuk a kultúra jellegzetes
díszedényeit is.
A lelóbely különlegességét adja egy kút is, a1nelyn ek
fasze rkezete a n1ocsaras környezetnek köszönhetően
viszonylagos épségben megmaradt. A kútból nagyszá1nú
összetört edény is előkerült, melyek egyedi forn1ával és
1nintakinccsel rendelkeznek. A korsók között szán1os
olyan talá lható, a1nelyek a kultúra késői, bodrogszerd ahelyi fázisának jellegzetes vonásait hordozzák.
Bronzöntésre, fén1n1egn1unkálásra utaló le letek
is napvi lágra ke rültek: a n1ár fent cn1lített kincslelet
111ellett szán1os öntőforn1a és néhány apróbb lelet (ár,
t(í, spirálgyöngy) . Szórványként egyetlen aranytárgyat,
egy hajkarikát is találtur1k.
Koós Ju orr

2Li6. Nagytarcsa, Urasági-dűlő
(Pest megye) R, B, V, Sza, Á

2007. június 21. és szepten1ber 24. között n1egelőző régészeti feltá rást végeztünk Nagytarcsa
16. sz. leló11clyén,
,
n1cly a tervezett M31 autópálya E- D-i irán yú nyon1vonalára (220x60-80 n1) és két lehajtó
területére esett.
,
f\ lelőhely don1bháton húzódott, E-ról D-nek lejtett. Az
ásatás el őtti talajszinthez képest a régészeti objektu1nok
változó, 130-400 cin n1élyen voltak, 180-190 n1 (balti)
tengerszint feletti 1nagasságban. A terület talajképző
üledéke részben futóhon1ok, részben aprókavicsos
folyóvízi homok volt. A feltárt terület K-i részén (a K-i
lehajtó területén) megfigyelhető térszíni mélyedések
egyko ri vízfolyások m edrei voltak, lassú fe ltöltődésük
után régészeti jelenség nem volt bennük megfigyelhető.
A nyon1vonal területén Kr. u. 2-4. századra tehető szarn1ata kistele pülésként azonosítható objektumrendszert
tártunk fel, mely Ny-i, D-i és K-i irányban túlnyúlt az
autópálya nyon1vonalán. A szarmata település között
előkerül t háro1n rézkori sír, két késő bronzkori gödör,
,
két kora vasko ri gödör, és egy Arpád-kori kemence.
f\ sza rn1 ata település objektumait különböző jellegCí
göd rök és vern1ek, veren1házak, árkok, ken1encék és
n1unkagödreik jele ntették. A gödrök n1élysége - a
nyesett felszínhez képest - 20- 180 cm között változott, forn1ájuk henger, teknő vagy n1éhkas alakú volt.
Ki le nc gödörben állatvázat találtunk, bolygatott vagy

bolygatatlan formában, kutya, ma rha, ló, szá rn yasok
inaradványaival. A gödrök többségének egyrétegCí
betöltése volt, de előfordult három-, négyrétegCí is.
A területen hét veremháza t tártunk fel. Porn1ájuk
változó: megközelítően négyszögletesek, hosszúkásak
vagy oválisak voltak; n1éretük átlagban 2,5-3,5x4-6 m
között változott; n1élységük a nyesett felszínhez képest
10-50 cm volt. Némelyikb en, többnyire a hosszanti
tengelyben, cölöplyukakat tártunk fe l.
1\ területen 20 kemence került elő. Egy részük kifejezetten a ke1nencével azonos n1éretlí, valószínCíleg a
ken1ence számára kialakított gödörben helyezkedett el,
más részük csoportba n, nagy felületet képező n1unkagödörhöz tartozott. A kemencék többségének többrétegCí
alapozása volt, az elsimított platni alatt kerá n1ia-, kő
vagy együttesen kő- és kerámiaalapozása.
Háron1 sírt tártunk fel, 1 középső rézkori férfisírt,
1 - va lószínCíleg kultikus jelleggel - gödörbe fektetett
gyern1ek sírját (rézkor),
és 1 b olygatott gyern1eksírt.
,
A feltárt terület E-i részén, n1integy 5 111 mélységCí,
4 n1 átn1érőjCí kutat tártunk fel, melyben két bolygatott állatvázon és néhány kerá1n iadarabon kívül nen1
került elő lelet. A kú t agyagos fenekét a betöltés és az
altalaj összetételének különbségéből és szerves anyag
tartaln1ából lehetett csak n1egállapítani. Az ohjektun1ok
között hosszabb-rövidebb árkok húzódtak, 15-250 cn1
n1élységgel, 30- 200 cn1
szélességgel.
,
A feltárt terület E-i részén ritkásabb, n1íg a középső
,
és D-i területen sCírCíbb volt az objektun1háló. Eszakon
K-Ny-i irányban átszelő keskeny árok zá rta le a sza rn1ata telepet. Ettó1 nen1 n1essze, D-re került elő a kút.
1\ kúttól délebbre, a terület felső harn1adánál, középső
és K-i oldalán kerültek elő a gödörházak, kivéve kettőt,
n1elyek innen n1integy 180 n1-rel K-re a K-i lehajtó területén álltak. Az objektun1háló a terület DN y- i részé n
volt a legsCírCíbb, itt több egy1násba a lakított gödör, á rok,
ken1ence és munkagödreik helyezkedtek c l. 1\ sza rn1ata telep É-i részét talán lakóterületként, D-i részét
mCíhelyterületként lehet azonosítani.
Az objektun1okból kiemelt le letanyag elöntő hányada szar1nata kerámia, de előfo rdul t közöttük
őskori
,
(neol it, rézkori, bronzkori) és középko ri (Arpád-kori)
lelet is. A leletek egynegyede állatcsont, el őke rült továbbá néhány fémtárgy is: egy éren1, néhány fibu la,
karperecek.
Munkatársak: Ren1ényi László, Bocsi Zsófia, Jordán
Viktória, Kisjuhász \ Tiktó1ia, Nagy Gá bor, Né1neth Borbála, Tolnai Katalin, Urbán Máté.
Nl ÉSZÁROS ÜRSOLY A

2q7. Nagytevel, Csuszkáti-dűlő
(Veszprém megye) U

2007. július 30. és augusztus 9. között folytattuk az őskori
kó'bánya feltárását. A 2005-ben kibontott területtó1 D-re
20 n1 hosszú, 1 111 széles kutatóárkot 11úztunk, an1it az
objektumok jelentkezése után 5 m-rel m eghosszabbítot-
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tunk K-i irányban és a bányagödrök mentén 3 szelvényt
jelöltünk ki.
Öt új bányagödröt találtunk, amelybó1 hármat
tárunk fel teljesen, a nagy terjedelmCí 2 sz. objektun1
részben tisztázatlan, a 4. sz. objektum pedig csak metszetben látszik egyelőre. A kibontott objektun1ok részben értehnezik a 2005-ben megfigyelt jelenségeket is.
A bányagödrökben közvetlen korhatározó leleteket nen1
találtunk, az 1. sz. objektun1 inellett voltak helyidegen
anyagból készült eszközök (ütőkövek, kalapács). A sárga
löszös kitöltésű gödrök esetében feln1erül viszonylag
korai (Würm végi) datálás is. A területen a következő
objektumokat különítettük el:
200711 objektum: Az árok 0- 5 nl közötti szakaszán,
az árok és a II. szelvény közti tanúfal alatt kisméretCí,
kb. 1,8 n1 hosszú, 1,2 tn széles, 0,6 111 1nély, alul sárga
mállott nlárgás, löszös kitöltéssel, felette kőzettörmelék.
Sok, részben inegn1unkált tlí zkőtörn1elékkel. A gödör
szegélye 111e11tén ütó1<.övek (az árokban egy és a szelvényben több). Teljes 111értékben feltártuk.
200712 objektum: Az árok 15-20 111 közötti, szakaszán
és az I. szelvényben a szálkőzet leszakadó E-D irányú
pereme n1ellett sekély folyosószerlí képződ1nény, az
árokba eső részén len1élyített gödör. Keleti irányba kb.
1,5 nl széles pillér osztja két részre, a K-i rész alja fehér,
összecen1entált mész1nárga, tűzkőgumókkal. Kitöltése
vörös agyagos kőzettörmelék, alul sárgás mészmárga.
A lapos részen kevés tCízkő a tör1nelékben, a gödör
inélyebb részén sok t(ízkő. Megfigyelhető méretei: inin.
4 n1 széles, belső inélyebb gödre 1,7x1,2(?) 111, nlélysége
0,9 in. A „pillér» vastagsága 1 ,2- 1,8 111 közötti, hossza
2,4 nl (É felé folytatódik) . Nagyobb részét feltártuk, de
nen1 kizárt, hogy összefügg a 2005-ben feltárt törn1elékfelszínnel.
200713 objektttni:
Az árok 9-12 1n szakaszán és a III.
,
szelvényben (D és E rábontás) kitöltése vörös agyagos
kőzettörmelék, alul sárgás löszös mészmárga. Teljes
mértékben feltártuk. Hossza 3, 1 nl, szélessége 1, 7 m,
legnagyobb n1élysége 0,7 m . Oldalában nagyobb nléretCí
tCízkőgun1ók, sok tCízkő (tömb, gun1ó) került el ő beló1e.
A gödör D-i részén lépcsős „lejárót» figyelhettü nk n1eg.
A gödörtó1 DNy felé 0,8x0,3 111 kiterjedésCí, 0,45 cin
111élységCi gödör volt a szálkőzefben (nem jelöltük külön
objektun1nak), vagy valószínCileg próbagödör.
200714 objektu1n: Az árok 20-25 111 közötti szakaszán jelen tkezett elsőso rban a D-i n1etszetfalban.
Valószínűleg D felé nyílt. Kitöltése homokos, löszös,
alatta vörös agyagos kőzettör1nelék. Sok kovatörn1elék
került elő a tetejéró1. Az árokban 0,8 m n1élységig tudtuk
megfigyelni, valós n1éreteit nem isn1erjük.
200715 objeletttm: Az árok 0-5 m és 5-10 m közti
tanúfala alatt kisebb gödör. Hossza 1 ,2 m, megfigyelt
szélessége >1 111. Mélysége 0,5 in. Kitöltése löszös inészn1árga. A pere1ni részeket kivéve teljesen feltártuk.
A feltárt objektun1okat összevetettük a korábbi objektumokkal és a geofizikai felméréssel. A gödrök h elye
rendre a kimutatott anon1áliákkal esett egybe.

A leletanyag a .Nfagyar Nemzeti Múzeun1ba került.
Munkatársak: Regenye Judit, Sin1án Katalin régészek, Holl Balázs geodéta.
1'. Bfn.ó KATALIN

2Li8. Nádudvar határa
(Hajdú-Bihar megye) U, B, Sza, A
A Nádudvar-Hajdúszoboszló között lefektetett gázvezeték javítási és építési nyon1vonala több régészeti leló'helyet érintett, melyek területén a Hajdú-Bihar .Nfegyei
Múzeumok Igazgatósága 2007-ben megelőző feltárást
végzett. A térinforn1atikai inéréseket és feldolgozást az
Archeodata Bt. folytatta. ,
Büte I.: A településtó1 E-ra október 1. és nove1nber 7.
között végeztük a feltárást. A leló'hely földn1Cívelés alatt
álló területen helyezkedik el egy alacsony földháton.
A gázvezeték közel 200 n1 hosszan haladt keresztül egy
avar kori telepen. Feltártuk egy valószín(ileg avar kori
tanya 1 épületét és a hozzátartozó 2 árkot. t\ ház 3x4 111
nagyságú, négyzetes alakú, közepesen inély, egyenes
falú,
111elynek padlóját többször n1egújították. A két árok
,
E- D-i tájolású, sekély, rézslís falú. Leletanyaga nagyon
szegén yes kerá1niatöredék és állatcso.nt.
Denieri-kút: A Kösely-pataktól K-re, a Sebes-halomtól
D-re a Hortobágyi Nemzeti Park területén október 1. és
november 7. között végeztük a feltárást. A lelóbely védett
legelőn helyezkedik el egy hossza n elnyúló, alacsony
földháton. A kivitelezési n1unk~1k közben néhány sötét
objektum foltját észleltük az árok oldalában és sok rón1ai
császárkori (szarn1ata) kerámiadarabot, állati csontokat
és paticsot találtunk a kitennelt földben. A nyo111vonal
közel 850 n1 hosszan haladt keresztül a szarn1ata telepen.
Feltártunk 7 neolit, 2 bronzkori, 38 szarn1ata objektun1ot.
Az őskori jelenségek a lelónely r y-i, míg a szannata gödrök a K-i részén találhatók. A megfigyelt jelenségekbó11
sír, 1 épület, 2 árok, 43 gödör.
A zsugorított csontvázas gyern1eksír valószínCíleg
őskori, melléklet nélküli.
A neolit· gö drö k nagy1néret Cíek, nlél yek, befelé
szűkülő falúak. A kút kerek, 1 ,4 nl átn1érőj(i és tartószerkezetnek nyon1át nem észleltük. Leletanyaguk nagyon
gazdag, rengeteg kerán1iatöredéket (oltárt is), állatcsontot, paticsdarabot, orsógon1bot, csonteszközöket,
kagylókat, őrl6kődarabot, obszidiánt találtunk.
A két közepes méretCí, nlély, enyhén öblösödő falú
bronzkori gödör kerámiatöredékekben nagyon gazdag
volt. A szarmata objektun1ok legnagyobb része 111éhkas
alakú gödör, n1elyek általában 1-2 111 át1nérőjlíek és
0,4- 2m111élyek. Néhány gödör alján vörös, átégett réteg
volt, ezekben az objektun1okban az állatcsontok aránya
megnőtt. A településen előkerült leletanyag összetétele
nagyjából megegyezik a hasonló korú falvak szokásos
leleteivel.
A kerán1ia legnagyobb részét a különböző 111éretű,
kézi korongon készült, hon1okkal soványított fazekak
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töredékei alkotják. Formájuk és méretük nagyon változatos. A kisméretű pohárkától a hombárig minden
megtalálható. Színük a vörösessárgától a barnán át a
szürkéig változott. A lakóház félig földbe 1uél yített,
feln1enő fal nélkül, forn1ája négyzetes, alapterülete
kb. 2-4x4 111, kemence és nyílt tűzhely nyon1át nem
észleltük. A ház betöltésében
kevés leletanyagot talál,
tunk. A két árok E-D-i irányú, sekély, rézsCís falú és
egyenetlen aljú.
KOLOZSI BARBARA

színelésük alkalmával őskori (bronzkori?) leló'helyet
regisztráltak.28
A területró1 előzó1eg 30 cm, helyenként akár 1,5 m
vastag humuszt távolítottak el. A telken szondaárkainkkal hamarosan objektumfoltokra figyeltünk föl, de azok
a tü zérségi tevékenység nyon1ainak bizonyultak, bár az
elszíneződésekbó1 szórványosan előkerült néhány darab
bronzkori cserép. Az egykori leló11ely valószínűleg n1ár
korábban 1negse1nmisült.
Munkatársak: Aln1ássy Katalin, Istvánovits Eszter
régészek, Mester Andrea gyCíjten1é nykezelő, Németh
Andrea és Subert Csilla adatrögzítők.

2Li9. Nógrád, Vár
(Nógrád megye) Kk, T ö

PINTYE GÁBOR

2007. szepte1uber 17-28. között folytatódott a vár
kutatása. Az udvari rétegsor n1egisn1erése céljából, 5x5
1n-es szelvényt
nyitottam a külső vár udvarának ENy-i
,
részén. Az Dj-bástyához felvezető rán1pa legkorábban a
török kor végén létesülhetett, a feltárás előtt támfalnak
tlínő pofafala kötés nélkül lazán egymásra helyezett
kövekbó1 és leo1nlott faltömbökbó1 összerótt támasztéknak bizonyult. A kövek közül előkerült modern
kerán1ia alapján elképzelhető, hogy csak a 20. sz. első
felében létesítették. A rán1pát megelőzi egy paticcsal
feltöltött, a 17. századra keltezhető gödör. Kibontottunk
egy tör1nelékes feltöltésCí gödröt is, n1elyet pipatöredék
és írókázott kerán1ia keltez a 17. sz. közepére, második
felére. E gödör átvágott egy ·n1egújított, agyagba rakott
kövekbó1 álló földbe inélyített épületet, n1el ynek betöltésébó1 II. Mátyás denárját gyűjtöttük . A pinceszerCí
helyiség egy sekély, késő középkori jellegCí leletanyagot
tartalmazó beásásba n1élyült. E beásás eln1etszett egy
alapozási árokkal határolt, egykor kissé a földbe n1élyített agyagpadlós épületet és ennek égett pusztulási
rétegeit. Ez utóbbiak egyikébó1 I. Ulászló denárja került
elő. Árpád-kori objektun1 nem került elő, bár a 15.
századi agyagpadló által lefedett területen (1nelynek
feltárására anyagi okokból n1ár nen1 kerülhetett sor)
létezésüket kizárni ne1n lehet. Az altalaj egyébként a
„barbakánban„ megisn1ert tön1ör, köves, szürke kőporos
konglo1nerátum. A középkori rétegekbó1 rézveretek,
szán1szeríj-dió, egyéb csontfaragványok és apró üvegtöredékek is eló'kerültek.,
Munkatárs: Richter Eva régész.
TOMKA GÁBOR

251. Nyíregyháza-Rozsrét, Marsó Kft. telepétől É-ra
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B?, Sza

2007. október 4-én régészeti helyszínelést végeztünk
a területen. A vizsgált 139 OOO n1 2 nagyságú terület
Nyíregyházától D-re, a 4. sz. főút K-i oldalán, a nyíregyházi felüljáró, a telephely és a Nyíregyháza-Debrecen
vasútvonal között található.
Felszínét több É- D irányú
,
hon1okhát tagolja; E-i és DK-i, magasabban fekvő negyedében őskori és császárkori cserepeket gyCíjtöttünk.
A leletek a nyíregyházi Jósa András Múzeumba
kerültek.
Munkatárs: Szegfű László.
SCHOLTZ RÓBERT

252. Nyírlugos, Szabadságtelek (Szennyes-puszta)
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Á

2007. április 16-án régészeti felügyeletet láttunk el az
egykori Szabadság Tsz telepétől K-re eső területen.
A felállítandó villanyoszlopoknak ásott alapgödröket
ellenőriztük. Ezekben régészeti jelenséget nem észleltünk, de az oszlopsor közvetlen közelében a telepró1
kivezető mlíútról D-re leágazó, n1ajd Ny felé futó dűlőút
mentén, attól közvetlenül K-re egy lelóbelyet találtunk.
A 1nocsaras, vizenyős részek között húzódó, alacsony,
nyárfaerdővel frissen telepített
hon1okháton egy gyér
,
leletanyagú bronzkori és Arpád-kori cserepekkel jelentkező felszíni telepnyon1ot regisztráltunk. A leló'hely
becsült kiterjedése 60x80 n1.
Ivlunkatárs: Aln1ássy Katalin.
P INTYE GÁBOR

2 50. Nyírbátor, Ipari Park
Orfű, Pécsi-tó

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B?

2 53.

2007. március 27- 28-án n1egelőző feltárást végeztünk
egy gyárberuházás területén (hrsz.: 081 / 3) .
Korábban a honvédség, n1ajd a határőrség által
lőtérként használt részen, 2006 . nonember 23-án
Babolcsi Andrea a nyíregyházi Jósa András Múzeum
régésze, Bakos János ugynezen intézmény technikusa
valamint Bálint Marianna és Aranyos Annan1ária a
KOH Debreceni Regionális Irodájának régészei hely-

(Baranya megye) Ró

2007. n1ájus 23-án bejelentés nyomán helyszíni szemlét
végeztünk a medertisztítás céljából ideiglenesen csökkentett vízszint(í tónál, melynek medrében rón1ai kori
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településre utaló leletanyagot találtunk. A lelónely a
tó K-i oldalán, a rnccsckszakáli részen található lovas
pályák vonalában fekszik. A száraz rncderszakaszon
nagy mennyiségCí korai és középső császárkori telepkerán1ia (szemcsés soványí tású főzőfazék-töredékek,
festett-sávos edénytöredékek, szürke pecsételt edények
töredékei) található. A település Ny felé feltehetően a
tó n1ederközepéig húzódik (az egykori patakmederig),
n1íg K-i határa a mCíúton tú l emelkedő n1agaslatig terjedhet.
tvlunkatá rs: Nagy Balázs régészhallgató.
KOVALICZKY GERGELY

25Li . Orosháza, Községporta , Szűcs-ta nya
(Békés megye) Sza

2007 . szepten1ber 10-28. között p róbafeltárást végeztünk kereskedeltn i csarnok építését megelőzően.
A próbafeltárással 600 tn 2-t érintettünki kiderült, hogy
a lelónely átnyúlik erre a területre is. A n1unkák során
egy körárokkal körülvett területen egy külső ketnencét,
a munkagödrét és néhány gödröt tártunk fel. A középső
részen levő üres területen felszíni ház vagy jurta állhatott. Az árokkal körülvett terület nagyobb a feltártnál,
így nem tudjuk a bejárat helyét, és nem isn1erjük a
teljes területet. A leletanyagban nagyon kevés kerá1nia
és állatcsont volt. Nen1 találtunk kerámiát a kemence
tapasztásában sen1.
NlEDGYESl

p ÁL

A templo1n
a Nagyegyházához tartozó iparteleptó1 köz,
vetlenül E-ra, az ún. I-Iármas-tó Ny-i oldalán en1el kedő
kisebb ovális alakú dombon áll. Az épületnek már csak
a Ny-i fala áll: a falrészlet mintegy, 4-5 m n1agas, alsó
részén még megfigyelhet6k a hajó E-i és D-i falának indításai. A hajó többi része és a szentély leon1lott, hel yét
az egykod falak vonalában húzódó törn1elékhalmaz jelzi.
A ron1okat sűrCí aljnövényzet nőtte be. A n1aradványok
alapján a ten1plom körülbelül 6-7 in széles és 10-11 n1
hosszú volt. A megmaradt falrészlet vastagsága 70-80 cin.
Az építőanyag terméskő (n1észkő), helyenként téglával
volt kipótolva. A fal külső részén néhány kődarab külső
oldala faragottnak tCínik. A falszakasz legalsó részén kisebb foltban vakolat1naradvány figyelhető n1eg. Mintegy
2 111 rnagasságban kisebb lyukat ütöttek a növényzettel
(indák, folyondárok) teljesen benőtt falon. A te1nplon1
kö rül régi temető sírjai fedezhetők fel. A düledező sírkövek fel.iratai alapján többségük 19. századi, de a temetőt
a, 20. sz. első évtizedeiben is használták. A templon1tól
E-ra nagyobb gödör (talán egy beon1lott kripta?) látszik.
Megjegyzendő, hogy Németegyház középkori ten1etőjé
nek is itt, a ten1plom körül kellett állnia.
A ten1plom és a temető környéke jelenleg teljesen
elhagyatott, gondozatlan. A fák és a bokrok teljesen
ellepték a dombnak ezt a részét. A ten1plomrom tágabb
környékén kereshetjük a középkori falu 1naradványait.
Ezen a részen nagy kiterjedésű, viszonylag sík terasz
található, an1ely a ten1plomtól keletre és északra húzódó (tavakkal tarkított) patakvölgyet szegélyezi. A hely
n1egtel epedésre kiválóan alkaln1as lehetett.
TAKÁCS KÁROLY

25 5. Óbarok- Nagyegyh áza , Pusztatemplom
(Fejér megye) Kö

2007.
nove1nberben terepbejárást végezten1 a jelenleg
,
Obarokhoz tartozó Nagyegyháza településrész területén, n1ely a középkorban
még önálló falute lepülés volt.
,
'fö rténete az Arpád-korra nyúlik vissza: az okleveles
forrásokban Németi, illetve Né1netegyháza néven bukkan fel. Némctcgyház, n1int neve is n1utatja a középkorban te1nplomos hely volt. A középkori te1nplomra
,
--uta l Nagyegyházától E-ra a Pusztaten1plon1-dCílő név.
A ten1plom ron1jait 1703-ban említi egy összeírás: rudera
etiam antiqua Ecclesiae. A ten1plomra vonatkozó első
szakirodaln1i adat (közelebbi lokalizálás nélkül) Károly
János Fejér megye történetét feldolgozó művében található.29 A templom késóbbi en1lítései Károly leírásán alapulnak.30 Kutatást azóta ezen a helyen nen1 végeztek.
A Nagyegyh~1za területén végzett tcrcpbejárásunk
során sikerült inegtalálni a középkori ten1plomromot.

29

30

KÁROLY J.: Fejér ván11egye története V. Székesfejérvár, 1904.
47·
NAGY L.: Pusztaten1plo111ok fejér megyében. Alba Regia 6-7.
(1965-66). 176.; GENTHON !.: Magyarország m(íen1lékei.
Bp„
,
·1951. 19}; BAu\zs L. - DEGRÉ A.: Bicske (Nagyegyháza, Obarok)
In: Fejér Nlegyci Történeti Évkönyv XIV. Székesfehérvár, 1980.
280.

2 56. Ó pu sztasze r, Szerm o nostor
(Csongrád megye) Kk

2007. augusztus 6. és szepte1nber 28. között dolgoztunk
a feltáráson, a tatárjárás utáni úgynevezett ,,fakolosto r"
két területén.
f\ 0512 sz. szelvény területén kibontottuk a II. D-i
épületszárny részletének a 4. és 5. szintjét. Sikerült
tisztázni az épületrészlct építési periódusait is. Eszerint
a szelvény területén 3 építési periódust különíthetünk
cl. Pontos n1egfigyelés, hogy a legkorábbi
épület je,
lentkezésével egy idóben a szelvény E-i szélén n1ár a
tatárjárás előtti kolostorudvar 1. köves szintje jelentkezett, ami isn1ét azt bizonyítja, hogy az úgynevezett
„fakolostort" valóban a tatárjáráskor elpusztult kő- és
téglaépületek elegyengetett ron1jai ra közvetlenül építették rá.
A 07 / 11 sz. szelvény területén a „fakolostor" K-i
szár nyának újabb, központi részletét bontottuk ki (K-i
szárny 5-6. helyiség). Ezen az épületrészleten is jól
inegfigyelhető a K-i hosszanti fal alapozási árkának a
külső oldalán a félig kiugró oszlophelyek sora, ami a
Fachwerk-technika bizonyítéka.
A 95/2 sz. szelvény területén 3 évi várakozás után
az idei száraz nyár lehetővé tette a 04/27 sz. objektun1
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feltárásának a befejezését. A tatárjárás előtti k6kolostor
ud varához tartozó objektum valószín(íleg jégve re m
lehe tett, n1elynek teljes n1é1ysége 3 n1, és a most feltárt
legalsó 80 c1n-es n1élységben az oldalai 4 sor hasított
deszkával voltak kjbélelve.
VÁLYI KATALIN

257. Öskü , Ara nyoskúti -d ű l ő
(Veszprérn megye ) Ró

Pálffy Sándor restaurátor n1unkatársunk kirándulás
alkalmáva l friss beásásokra, talaj által kiforgatott
falmaradványokra, a többségben kora ró1nai edénytöredékekre és teguladarabokra lett figyehnes. Bejelentése nyomán 2007 januárjában háromszor jártunk a
helyszínen. A faragott köveket először Bántapusztára,
n1ajd onnan a baláczai rón1ai kőtár raktárába szállítottuk. A faragott kövek, hosszanti vájatuk alapján akár
sírkertek elen1ei is lehetettek. Lelóbelyüket a térképen
rögzítettük. A vízháztó1 (szi vattyúháztól DK-re) eső
terület is összefüggésben lehetett a n1ár ismert (MRT
2. k. 37 / 10 és 12.) lelóbellyel.
PALÁGYI SYLVIA

258. Pa ko d, Endes
(Zala megye) R

A Zalaegerszeg-Boba vasútvonal korszerCísítéséhez
kapcsolódó építést megelőzően 2007. július 25. és augusztus 10. között próbafeltárást végeztünk a lelóbelyen,
a vasútvonal mindkét oldalán.
,
Július végén a kukoricásba húzott EK-DNy-i irányú
kutatóárkokban csupán egyetlen késő rézkori objektun1ot találtunk, talajlazító nyon1ait több helyen észleltük.
Az Endesi-majorhoz vezető földút két oldalán - egy
korábbi terepbejárási adat ellenőrzése céljából - szintén
húztunk szondákat a learatott területen, itt az öt árok
egyikében sem került elő régészeti jelenség.
Augusztusban a vasúttól délre is szondákat nyitottunk a nyomvonal széleiben és tengelyében. Régészeti
jelenséget azonban a négy árok egyikében sen1 találtunk,
a terület több helyen feltöltöttnek bizonyult. A munkák
összesen 990 in2-t érintettek.
STRAUB PÉTER

259. Paks-D u nakö m lőd, Bottyánsánc (Lussonium )
(Tolna megye) B. Ró

2007 júliusában folytattuk a régészeti kutatást a lelóbeterületet az erőd D-i részén, a 12/ 11
lyen. A feltárási
,
szelvény
a szelvény
, EK-i részében (késóobi bővítéssel
,
teljes E-i részében), a 12/ 12 szelvény E-i felében és a
12/ 13 szelvény Ny-i sávjában jelöltük ki. Háron1 késóobi
bővítés eredményeképpen négy területen folytattuk a
n1unkát.
A n1unkaterület Ny-i részén, már a 2. ásónyom
inélységében rábukkantunk a késő római erőd barakk-

épületének fahnaradványaira, a barakk Ny-i zárófalát (és
a hozzá kapcsolódó járószintet) , vala1nint a helyiségek
között húzódó K- Ny irányú osztófalat is feltártuk.
A II.
,
munkaterületen a barakképülethez tartozó E-D irányú
fal húzódott. Az elóob említett faldarabokat azonban
csak rövid szakaszon tudtuk megfigyelni; hiányuk, valan1int a munkaterület teljes területén végighúzódó 01nlásréteg újabb
problémákat vet fel. J\ barakksor alapfalai
,
nlellett egy ENy- DK irányú falmaradvány is eló1<erült,
n1incl n1éreteiben, mind irányában és konstrukciójában
a kőfalaktól jelentős eltérést mutat, s feltehetőleg a
legkésóobi fázishoz kapcsolódik.
1\ 2007. évi feltárás talán legfontosabb lelete az
ásatási terület Ny-i részén eló'került, tegulákkal fedett
flítőcsatorna. A inunkaterület D-i irányú bővítésével a
hozzá kapcsolódó tüzelőtér és n1unkagödör maradványait is sikerült megtalálnunk. Csatornamaradványok a
D-i oldalon eddig nem kerültek elő, a csatorna „vegyes»
konstrukciója és a barakképülethez viszonyított pozíciója az erőd beépítésének kronológiájára vetít fényt.
Az ásatási terület K-i részén a barakksor helyiségei
és a hozzá kapcsolódó falak nem kerültek elő, a betöltés
rendkívül kevert hun1uszos volt. Változatos újkori, rón1ai
kori és bronzkori leletanyagot szolgáltatott. A kevert
betöltés eltávolítását követően több objektu n1ból álló,
összefü ggő bronzkori teleprészletet sikerült megn1enteni.
VrsY ZsoLT - FAZEKAS FERENC

260. Pa ks- Dunaköm lőd, Bo ttyánsá nc (Lussonium)
(Tolna megye) B, Ró

2007. szepten1ber- októberben
régészeti kutatás során a
,
lussoniun1i római kori erőd E-i erődfalának mlíemléki
,
helyreállítását megelőzően, a 32/ 14 szelvény ENy-i
részében feltártuk ,az erődfal K-i szakaszának alapozásrészletét. Tó1e E-ra előkerült a fossa on1ladékkal
betöltődött
rézslíje, benne 2 kváderkővel , az alapozástól
,
E-ra - részben a fossa egykori rézsCíje alatt - pedig 4
bronzkori gödör.
VÁRADYNÉ PÉTERFl ZSUZSANNA

26 1. Paks ha tára
(Tolna megye) Ró, Kö

Az M6 jellí autópálya Paks város közigazgatási területén
áthaladó nyon1vonalán végzett terepbejárások során
háron1 lelóbelyen figyeltünk meg valószínCíleg rón1ai,
illetve középkori épületmaradványokhoz köthető építési
törmeléket. Ezek kiterjedésének vizsgálata céljából 2007
decen1berében végeztünk geofizikai feln1érést (TO 015,
016 és 018). Mindháron1 lelóbelyen a felmérés nem mutatott ki épületet, án1 jelentős, régészeti objektumokra
utaló mágneses anon1áliákat jelzett, amelyek alapján
a lelőhely a terepbejáráson megfigyeltnél nagyobb
kiterjedéslí.
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NÉMETH ANDRÁS
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262. Parasznya, Kő- l yuk barlang
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 1

A miskolci I-Iennan Ottó Múzeun1 értesítést kapott, hogy
a Kő-lyuk barlangban Regös József barlangász vas baltát
és vaskést talált. 2007. április 17-én felkerestük a helyszínt. A bejáratot vízszintes állású vasrudak zárták le,
inelyeket még kulccsal, lakattal is zártak. Az első nagy
teremben gödröket, árkokat láttunk, különböző tnélységig kiásva. Néhol csontkupacok voltak. A bejárathoz
közeli falakon 5-10 crn-es, többnyire vízszintes mélyedések voltak láthatók. Több oldalágat is inegnéztünk,
a legeldugottabb, csúszva n1egközelíthető helyeken is
bolygatott volt a kitöltés. Regös József a n1úzeun1nak
adta a vasbaltát és az ívelt hátú vaskést, továbbá egy
fekete tál perem- és faltöredékét, melyeket n1ég 1999
áprilisában talált, valamint egy nagyobb őrlőkőtöredé
ket, n1elyet 2001-ben gy(íjtött.
Munkatársak: Barta Zsolt, Ferenczy Gergely (Bükki
Ne1nzeti Park).
B. HELLEBRANDT MAGDOLNA

lelónely, an1it több, régészeti korszakban is lakhattak
(őskor, római kor, Arpád-kor) . A Kisföldek nevű, védett
leló11ellyel való kapcsolata nem bizonyított, bár a forrás
Ny-i oldalán helyezkedik el.
SOMOGYI KR ISZTINA

265. Pátka, Béke-ta nya
(Fejér megye) U

2007. május 5- 6-án próbafeltárást végeztünk útépítési
munkálatokat n1egelőzően kb. 100 m2-nyi területe n
(Hrsz.: 951). A lelónelyet keresztben vágta át a tervezett útvonal, inelynek teljes hosszúságában elvégeztük
a feltárást. A legtöbb helyen a felszín alatt 30-40 cinen előjött az érintetlen altalaj . Egyetlen egy helyen
találtunk leletet: egy újkőkori, rossz megtartású urna
töredékeit, melyet a felszíni földmunkálatok tehettek
tönkre. A felső bolygatott humuszos, szemetes földben
1nég háro1n vagy négy más urnához tartozó töredék
került e lő. Ezenkívül a teljes terület leletn1entesnek
bizonyult. Egyetlen egy ép vagy eredeti helyén levő
tárgy sem került elő kutatásaink során.

263. Pa talo m , Kossu th La jos utca
(Somogy megye) Kö

SIKLÓSI GYULA

2007. október 8-9-én terepbejárást végeztünk a több
települést is érintő szennyvízcsatorna nyomvonalán,
200 m széles sávban. A község belterületén, a ten1ető
és a világháborús emlékn1Cí közé lokalizálható a középkori Patalom falu . A lelóbelyen 2007. október 9-én
végeztünk állapotfeln1érő terepbejá rást. Ennek során a
beépítettség miatt felszíni jelenségek alapján nem volt
azonosítható a régészeti lelónely.
R EMÉNY I LÁSZLÓ

26.Li . Pá kozd ha tára
(Fejér megye) 0 , Ró, A, Kö
//

~

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó településeken 2007 tavaszán végeztünk
terepbejárást, a tervezett felszíni vízrendezéshez készítendő kulturális öröksegvédeln1i hatástanuln1ány
részeként.
Pipacsos Lakópark D-i széle: Egy középkori telepre
utaló lelónelyet (I-Irsz.: 0201, 0200/7-8, 2134/25-26) rögzítettünk. A megfigyelt jelenségek a középkori telep D-i
(DNy-i) szélét jelenthetik, amely nagy valószínCíséggel
felhúzódik a lakópark területére, egy jól látható kie1nelkedésre. Mivel a lakópark területe gyepes, kis részben
beépített, nem volt l ehetőség terepbejárásra.
Szabadságharcos utca:
Az A/4 jel(í árok, vízfolyás egy
,
hosszan elnyúló, DNy-EK-i dombháton halad keresztül
(I-Irsz.: 072/8-13, 413/1, 414/ 1, 415/3-4, 416/ 1. 417/ 1,
418/1,419/1,420/1,421-427,430-433).Ajórésztsara
vetéssel fedett, kisebb részben szántott területen régészeti lelóbelyet regisztráltunk, amelynek határait a fedettség núatt nem tudttuk meghatározni. Feltételezhető,
hogy a Velencei-tó közelében fekvő don1bhát egésze

266. Pátro ha, Ki steleki -zug
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0

//

2007. augusztus 7-én helyszíni szemlét végezten1 a
község belterületén, a tüzép n1ellett húzott vízgylíjtő
árok fö ldmunkáinál. Az objektun1 átlag 60 cn1 mélyen
volt kiásva, hossza megközelító1eg 30 1n, szélessége 2 m.
A munkagép kanala az altalajt a do1nborzati viszonyok
miatt két helyen érte el, így régészeti jelenségeket nen1
észlelhetten1, de a hun1usz felszínén kis n1ennyiségCí
őskori és újkori kerán1iatöredéket gyűj töttem. Az árok
mérete és a növénytakaró n1iatt a lelónely valós kiterjedése jelenleg nen1 állapítható meg, ezért a térképen
egy kb. 100x50 m nagyságú felszíni telepnyon1ot
jelölten1 be.
P INTYE GÁBOR

267. Pázmánd, Határ utca 37.
(Fejér megye) 0 , Ró, Kö
//

A Velencei-tó Környéki 'Többcélú Kistérségi Társuláshoz
tarto7.Ó településeken 2007 tavaszán végeztünk terepbejárást a tervezett felszíni vízrendezéshez készítendő
kulturális örökségvédelmi hatástanuln1ány részeként.
Beazonosítottuk a régi, a Tern1előcsoport utca 37.
sz. alatti telken lévő lelónelyet, a1uelynek inai neve
I-Iatár utca 37. (Hrsz.: 992), bemértük a 1985-ben elő
került urnasírok helyét. A K feló1 szon1szédos, keskeny,
szántott
és vetett parcellákban (I-Irsz.: 993, 995-996)
, ,
EEK-DDNy-i irányú, alig észrevehető kiemelkedésen
90x40 m-es kiterjedésben gylíjtöttünk kerán1iatöredékeket (néhány őskori, főleg római kori és 1-2 középkori
volt köztük) . A lelőhe ly további K-i kiterjedésének
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n1eghatározását a következő lakóház és a n1ögötte lévő
gyep akadályozta, D-i határa a sCírCí vetés iniatt nem
volt jól behatárolható.
J\ lelónely Pázmánd K-i szélén, a
,
Bágyom-értó1 E-ra 300 n1-re fekszik, a Birkás-legelőnek
nevezett határrésztó1 közvetlenü l Ny-ra.
SOMOGYI KRISZTINA

268. Perbá l, Zsidó-földek
(MRT 7. k. 1Li /3- Li lh. )
(Pest megye) B, Ró
A Pest Megyei Múzeu1nok Igazgatósága 2007 tavaszán
próbaásatást
végzett Perbálon, a 09/45 hrsz. alatti te,
rületen. Utépítés s közn1(ívesítés előtt egy 5 m széles
sávot tártunk fel kb. 100 m hosszúságban. Magyarország
Régészeti 1'opográfiája kora bronzkori és római kori
telepet jelez a területen.
A feltárás során két különálló település objektumai
jelentkeztek. A don1btetőn kora bronzkori gödrök (9
db), egy ke1nencés ház s egy árok. A patakhoz közelebbi
részen pedig 8 rón1ai objektum került elő: két téglalap
alakú ház s több, gödör. A telepet déli oldalon egy n1ély
árok határolja. Eszak felé a felszíni leletek alapján folytatódik a patak túlsó partján is, elér a n1Cíútig (Perbál-Budajenő) s valószínCíleg összeér az út túloldalán található
rón1ai villagazdasággal (9. lh, Kukorica don1bi-dCílő).
f\ felszínen több 2-3. századi rón1ai kerámiatöredéket,
sigillátákat gyCíjtöttünk.
ÜTTOMÁNYI MTALIN

269. Perkáta határa
(Fejér megye) 0 , B, A, Kö
2007 szepte1nberében terepbejárást végeztünk a 62. sz.
főút M8 (Duna-híd) és Székesfehérvár közötti, Perkátát
elkerülő szakaszán.
Nyúli-clíüő: A Pistola-pataktól K-re en1elkedő nagyobb domb tetején, 60x40 m-es területen, a középkori
település szélén a szántás által bolygatott temetónöz tartozó en1bercsontokat (állkapocs, karcsontok, combcsont,
csigolya, koponya- és bordatöredékeket) gyCíjtöttünk. Az
előkerült nagy 1nennyiségű (nem recens) építési törmelék, kőanyag alapján a lelónelyen középkori templom,
a csontok alapján a templo1n körüli ten1ető eló1<erülése
várható (3. lh.).
A Pistola-pataktól K-re en1elkedő nagyobb domb
tetején, 600x460 n1-es területen nagyobb n1ennyiségű
középkori kerán1iatöredéket gyííjtöttünk. A lelóbely első
periódusa, az itt előkerült kavicsos soványítású, feketére
égett, egyenesen levágott, kihajló peren1ű, nyakán bekarcolt, horizontálisan körbefutó, párhuzamos vonalakkal
díszített fazék töredéke, a belső füles bográcstöredék, a
vörösre, illetve barnára égett, hullán1vonalköteg-díszes
oldaltöredékek ,és a karakterisztikus „vörös kerámia"
alapján a kora Arpád-korra keltezhető. A nyakán széles, mély, párhuza1nosan, egy1nástól távol futó („csiga vonalas") horn yolásokkal díszített, karakterisztikus
/;

~

2007

„fehér kerámia" a késő középkorig (14-15. sz.) keltezi
a települést (4. lh.).
A Pistola-pataktól K-re emelkedő nagyobb domb
tetején, illetve oldalában, 600x400 m-es területen késő
bronzkori és középkori kerán1iatöredékeket gyűjtöttünk.
Ez utóbbi kapcsolatban lehet az ugyanezen dűló1Jen
azonosított középkori templomos faluval (5. lh.).
Sely1nes-dűlő, homokbánya: A Pistola-patak Ny-i
partján, az egykori homokbánya mellett, egy lankás
domboldalon, közepesen jó megfigyelési körülmények
között kisebb n1ennyiségCí őskori kerán1iatöredéket
gyííjtöttünk (1 . lh.). Ugyanott a földút közelében, jó
megfigyelési körülmények között kisebb mennyiség(í
bronzkori kerámiatöredéket gyűjtöttünk (2. lh.).
Munkatársak: Stibrányi Máté régész, Iletesi Szilvia
régész technikus.
REMÉNYI LÁSZLÓ

2 70 . Pécs, Aradi vértanúk útja
(Baranya megye) Kö
2007 októberében régészeti n1egfigyelést végezten1
köz1nűárok
földmunkáinál, ennek során a pécsi Püs,
pökvár E-i falán kívül, arra meró1eges irányban futó,
3 db 110-140 cm széles, jól n1egalapozott, egyn1ástól
szabályos távolságra levő középkori, homokos-meszes
kötőanyagú faln1aradványt találtunk (2-4. sz. falak)
az egykori vizesárok vonalában. A falak közti 1necseki
hordalékból álló betöltés mesterséges volt, vizes, mocsaras üledékréteg nem jelent n1eg ott, vagyis a vizesárok
nyomvonala kikerülte őket. A falak biztosan ne1n a vizesárok felett az újkorban épült Petrezselyem
utca egykori
,
házaihoz, hanen1 vagy a Püspökvár E-i előterében levő
contra scarpa várárokba futó támpilléreihez tartoznak,
vagy
egy még a vizesároknál és a várfalnál is korábbi
,
Arpád-kori épület maradványa i. A falak körül talá lt
recens leletanyag a vizesárkok újkori betöltésének n1aradványaként ,nem függött össze a falak építési korával.
A n1egisn1ert E-D irányú falrészletek sen1 a Haüy-féle
térképen, sem pedig a 20. század második felében e térségben folytatott régészeti kutatások összesítő térképén
nem szerepeltek.
Az isn1eretlen hosszúságú falak a n1ai Aradi vértan úk útja alatt húzódnak. Az alattuk l evő egykori
vizesárok nedves betöltése és a felettük levő utak
eddig kárt nen1 tettek bennük. Ugyanakkor az 1997
előtt kiépített vízvezeték nyo1nvonala valószínCíleg
átvágta azokat.
GÁBOR ÜLIVÉR

2 71 . Pécs, Jakab- hegy, pá los ko lostorrom
(Baranya megye) LT, Á, Kk
2006-2007-ben a pálos kolostor romjainak állag1negóvási munkálatai folytak, amelynek régészeti fel ü gyeletét
láttam el. E n1unkák lehetőséget teremtettek néhány
régészeti megfigyelésre, illetve egy ponton szükségessé
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tették egy kisebb régészeti szonda nyitását. (Az illusztrációt lásd a 259. oldalon!)

A rom kitakarítása során nagy mennyiségCí barokk
kori kőfaragványt tudtu nk összegyűjteni. Ezek részben ablakok, részben ajtók durvan1észkóből faragott
egyszerCí szalagkeretei. Jelentős kőfaragvány még egy
középkori, nagyméretCí, mészkóből faragott konzol,
amely a kolostortól DK-re, n1ég a belső kerítésen belül,
a bozótirtás során került elő. A konzolt a megtalálási
helyén hagytuk, a barokk faragványokat pedig ideiglenesen a kerengőudvar közepére hordtuk be.
A konzerválási terv szerint a te1nplon1 belsejében
a barokk járószint n1agasságáig felfalazásra kerültek
a Kárpáti Gábor által 1976-1983
között feltárt, majd
,
nagyrészt visszaten1etett Arpád-kori ten1plom apszisának, Ny-i homlokzatának és karzatpilléreinek, falai.
Ehhez 2006-ban kitakarítottuk a falakat. Az Arpádkori épület hajójának oldalfalai
a késóbbi ten1plomba
,
befoglalva n1a is állnak, az E-i falon foltokban néhol
n1ég meszelt vakolata is megn1aradt. Félköríves apszisát és Ny-i homlokzati falát, valan1int Ny-i karzatának
tán1pilléreit azonban lebontották, ezek csak a gótikus
templon1 padlószintje alatt maradtak n1eg. A földn1unka
során bolygatatlan szinteket n1ár nen1 tudtunk n1egfogni, kizárólag az 1980-as években idekerült, részben
homokból, részben az itt kiásott és visszatöltött földbó1
álló feltöltést termeltük ki. Ez utóbbi földben több 18.
századi kerámiatöredéket, köztük f(ízöld mázas, vörös
anyagú kályhaszem-darabokat találtunk.
A kitisztított apszisnál megfigyelhettük, hogy az
a korai templom fennálló oldalfalaival kötésben van.
A gótikus építkezések során elsőször a még fennálló
apszis mellé falazták a gótikus szentély oldalfalait,
n1ajd a félköríves
apszist lebontva a falcsatlakozásokat
,
levésték. Az E-i falon késóbb a gótikus és a ron1án kori
fal csatlakozási
vonalában gerendafészkeket alakítottak
,
ki. Az Arpád-kori templom Ny-i fala több helyen sérült.
Déli vége közelében K-i felét egy beásás, feltehetően
egy sír bolygatta ineg. E bolygatástól északabbra egy
lépcsőszerCíen kialakított belebontást figyeltünk meg.
Ezt már Kárpáti Gábor is feltárta, és a lépcső alján
betongerendákkal erősítette n1eg a falat. E lépcsősor
talán, egy barokk kori kri ptalejárat maradványa lehet.
Az Arpád-kori ten1plo1n Ny-i falának inindkét oldalfalcsatlakozási pontja a felmenő részeiben elpusztult,
,
ugyanis ezek fölé került a barokk templom E-i és D-i
kapuja, a falsarkok
alapozását
azonban ki tudtuk tisz,
,
títani. Az E-i falban, az Arpád-kori templon1tól Ny-ra
n1egfigyelhető egy a barokk falazatnál korábbi falszakasz. Ennek habarcsa eltér a gótikus szentélyétó1, azzal
valószínCíleg nem egykorú. E falszakasz délre forduló
,
része alkotja a templom jelenlegi Ny-i falát. Az ENy-i
belső falsarokban fennmaradt e inásodik periódusú
középkori fal eredeti
meszelt vakolatának ,kisebb foltja .
,
E középkori fal E-i szakasza erősen kidó1t E felé, barokk
kori magasításakor ezért ferde belső falsíkját téglákkal,
cserepekkel köpenyezték.
f

,

Az Arpád-kori templom Ny-i fala előtt kitisztítottuk
a két karzatpillér törtkóbó1 falazott, négyzetes alapozását. Az északi épebben, a déli erősen megcsonkítva
maradt csak fenn.
2007 márciusában megkerestük az 1976-1983
között betemetett kolostori kút maradványait a kerengőudvar DNy-i sarkában. Az 1 m inélységig kitisztított kút szárazan rakott kőfalazatának ebben a
szintben csak a déli fele maradt meg. Ebbó1 egy nem
egészen 1 111-es átmérőjű kútra lehetett következtetni.
A kút modern anyagot tartalmazó betöltéséből egy
profilált, mázatlan, finoman iszapolt, vörös anyagú
kályhacsempe-töredék, feltehetően barokk kori kályha
párkánydísze került elő.
Ezzel egy idóben elvégeztük a kolostor Ny-i szárnyában lévő két cella közös kályhapadkájának kitisztítását is. A kályhapadkák és fCítőnyílásaik 1983-ban
még épségben álltak, azóta azonban a látogatók falaikat
nagyrészt elpusztították. A f(ító'kamra ajtajának hiányzó
küszöbköve helyén egy finon1an iszapolt, vörös anyagú
kályhacsempe dongás háttöredékét és egy hasonló
anyagú, fCízöld n1ázas, koncentrikusan behúzott mély
hornyokkal díszített kályhaszemtöredéket találtunk.
Ezek feltehetően a barokk kályhákból szár1naznak.
2007 n1árciusában a kolostor déli falának K-i végénél, a falsaroktól 2 n1-re Ny felé 1 n1 széles, 1,5 m hosszú,
a falra meró1eges szondát nyitottunk. Az ásatás célja
az volt, hogy a fal túloldalán lévő pince déli oldalfalán
jelentkező kihasasodás okát megvizsgáljuk.
A szondában a 2006 decen1berében leterített
murvás járdaburkolat átvágása után teljesen egységes
fekete földréteget vágtunk át, amely a 60- 65 cm n1élyen
j elentkező sziklafelszínig tartott. E rétegbó1 igen gazdag
leletanyag került felszínre: túlnyon1órészt őskori, kelta
kerán1ia, több késő középkori mázatlan cserépedén y-töredék, igen kevés újkori mázas edénytöredék. A legjelentősebb lelet: két 15. sz. végére keltezhető kályhacsempe
töredéke. A csen1pék durva, kavicsos soványítású vörös
agyagból készültek. Az egyik töredék tál alakú kályhaszembó1 származó peremdarab, an1elyet szen1csés
sötét citron1sárga máz borít. A másik, nagyobb darab
zárt előlapú csen1pe töredéke címerpajzs részletével,
a pajzson kétszer tekeredő, ráncos felületCí, don1ború
ábrázolás, feltehetően kígyó részlete látszik, esetleg
Garai-címerként azonosítható. A leletek arra vallanak,
hogy a sziklafelszín feletti feltöltés a kora újkorban
került a helyére. A kolostor K-i szárnya déli végének
falát egyértelmCíen inár ebbe a feltöltésbe ásták bele,
így e fal ne1n lehet korábbi a kolostor török kor utáni,
valószínCíleg 18. századi újjáépítésénél. Ezek szerint a
kolostorépületbó1 valószínűleg csak a K-i, szárnynak a
gótikus templomszentélyhez csatlakozó E-i része őriz
középkori részleteket a szárny közepe táján, az alapfalakban felisn1erhető falelválás vonaláig. A K-i szárny D-i
fele már barokk kori, akárcsak a tó1e elváló, nála késóbbi
D-i és Ny-i szárny, ám ezekhez képest egy korábbi barokk
építési fázisban készülhetett.

Pécs, Jakabhegy
„Pálos kolostor"
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Kutatószondánkkal azt is inegállapíthattuk, hogy a
jelenlegi felszíntől n1indössze 65 cn1 n1élységben már a
hegy összefüggő sziklája található, és a déli kolostorfalat
közvetlenül erre a sziklára alapozták. Tehát a kolostor
pincéje valójában egy sziklába vágott gödör, an1inek az
oldalait egyszerCíen kőfalazattal burkolták. A fal n1egrokkanását így ne1n a mögötte lévő föld nyon1ása okozta,
hane1n mindössze a fedetlenül álló fal fagykárosodása.
Munkatárs: Vágner Zsolt régész.

inegzavarta az eredeti rétegeket. Az objektu1n nagy
mélységben, az újkorban itt állt ház alapjai alatt tovább folytatódik. A betöltésben egy vörös jakab-hegyi
homokkóo61 készült lépcsődarabot, állatcsontokat és
valószínCíleg török kori cseréptöredékeket találtunk.
A 2. objektum (pince) újkori.
Munkatársak: Kikindai András régész, Szij jártó
Káln1án régésztechnikus.
GÁBOR ÜLI VÉR

BuzÁs GERGELY

2 7 4. Pilisszentkereszt , Két-bükkfa-nyereg 272. Pécs, Nagy Jenő utca 24.
(Baranya megye) Kö?

Dobogókő

(MRT 7. k. 19/2 lh .)

2007. augusztus 24-én lelet1nentést végeztem a beruházás helyszínén, ahol belt~ri akna ásásakor egy e1nberi
koponyát találtak a n1unkások. Sírfoltot, vagy beásás
nyon1át nen1 találtam, n1ivel közvetlenül a váz felett
kezdődött a jelenlegi épület alapozásának szintje. A váz
Ny-K irányítású volt, 146 cn1 inélyen feküdt az épület
belső járószintje alatt, nyújtott testhelyzetben. A váz
feltárt részének hossza 101 cm volt, a válÍszélesség 36
cm. A kéz szorosan a medencénél volt, a1ni esetleg szoros
lepelre, vagy szlík sírgödörre utalhat. Az alsó állkapocs
kissé elcsúszva a helyén volt. A bal kart, a bal lábat és a
jobb alsó lábszárat a felette lévő betonpadló n1iatt feltárni nem tudtam. A bal váll csontjai összekeveredtek,
a clavicula, 90°-kal elfordult. A gyomor magasságában a
csigolyák Efelé elmozdultak, a koponya az akna ásásakor
betört. Más bolygatás nem látszott. Fogazata jó állapotú,
hiánytalan volt. A koponya a jobb vállra dó1t. A hiánytalan fogsor és a koponyavarratok szétesése fiatalemberre
utal. Mellékletet nem találtunk, a váz feletti betöltésbó1
n1ásodlagos helyzetben jellegtelen, korongolt kerá1niadarabok kerültek elő. A tájolás és a inelléklet nélküliség
alapján középkori vagy újkori sírra következtethetünk.
A csontokat a Baranya Megyei Múzeun1ok Igazgatósága Régészeti osztályára szállítottam.
GÁBOR ÜLIVÉR

273. Pécs, Perczel utca 16.
(Baranya megye) Tö

2007 májusában próbaásatást végeztünk a középkori
várfalon belüli védett lelóbelyen. A D felé teraszosan
lejtő területet egy hosszanti és egy keresztárok ásásával
vizsgáltuk , meg. A D-i részen húzott K-Ny irányú és a
hosszanti E-D irányú árok D-i részének felszínhez viszonyított
mélysége átlagosan 1,5-1,8 tn volt, a hosszanti
,
árok E-i végében viszont 2,9 n1.
Az árkokban két fekete betöltés(í gödröt találtunk.
A hosszanti árok D-i végében levő gödörben (1 . objektum) datáló leletet nem találtunk. A további kutatás nyomán újkori alkalmi homoknyerőhelynek határozhattuk
n1eg, betöltésében újkori cserepek voltak.
A 3. objektun1 gödre beásásnak induló szintjét
nem tudtuk n1egállapítani, n1ert a felette levő feltöltés

(Pest megye) Ró?

2006-2007 folyamán a topográfiában rón1aiként jelölt
út nyomvonalán új terepbejárást végeztünk. A lelóbely
Pilisszentkereszttó1 Dobogókőig felvezető szakaszán
jelentős eltéréseket lehetett megfigyelni a n1integy 65
évvel ezelőtti állapothoz képest. Kevés területen látható
az út szerkezete, ezeken a részeken szélessége n1érhető
(kb. 2,5 m), nagyméret(í, n1egmunkált, időtálló andezitbó1 készült, n1egújítás ne1n, vagy csak modern (vékony
murvaréteg) figyelhető n1eg rajta. A jó állapotú szakaszokon látható a szekerek keréknyon1a, n1ely belekapott
a kövekbe. A nyon1táv mindegyik esetben 115-120 cn1
(kopásnyomok középvonalán mérve) . A Dobogókőn
feltárt őrtorony(?) helye azonosítható, de inforn1ációt
nen1 szolgáltat rendeltetésér61 és koráról. A fel v ezető
út építésének viszont stratégiai s gazdasági jelentősége
egyaránt lehetett.
Két-bükkfa-nyereg és Dobogókő között az út nagy
része nem volt azonosítható, egy rövid szakaszon viszont
sziklába vájt nyon1ait lehetett n1egfigyelni. Ezen a szakaszon az alapkőzetbe bemélyülve látható a többi helyen
mérttel azonos nyomtáv. A kopásnyon1 a 10-15 cn1
mélységet is elérte.
Két-bükkfa-nyereg és Pilisszentkereszt között az út
n1aradványai teljesen eltérő képet inutattak. A legtöbb
helyen nen1 voltak azonosíthatóak az eredeti(?) nyon1ok,
legtöbb esetben a folyan1atos használat megújításaival
találkoztunk. Az építési anyag eredetileg andezit lehetett, a javítások során pedig mészkövet használtak.
Az út egyes szakaszokon nagyjából n1érhető, esetleg
szegélyköveket is lehet találni. Szélessége
kb. 2,5-3 n1.
,
Szekerek nyon1ai nen1 láthatók. Erdekessége a szakasznak, hogy geológiai tájhatárra esik, többnyire a pilisi
n1észkő az eredeti alapkőzet, és ezért elgondolkodtató,
hogy az eredeti(?) utat andezitbó1, míg a javításokat és
megújításokat n1ár - a látható nyo1nok alapján - inészk61'.)ó1 készítették.
Datáló lelet egyik szakaszon sem került el ő, ez inegerősíti a további kutatás szükségességét. Az útszakaszok
közötti kapcsolat a korn1eghatározásban is segítséget
nyújthat. A Két-bükkfa-nyereg - Dobogókő és Dobogókő
- Pilisszentkereszt szakasz csak a Pilisszentkereszt - Kétbükkfa-n yereggel egyidóoen lehetett használatban, míg
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utóbbit akkor is használhatták, n1ikor a Dobogókőre
felvezető részekr61 már n1egfeledkezhettek. Másik fontos
dolog, hogy az Első és Második Katonai Feln1érés térképein nincsenek jelölve a Dobogókőre felvezető szakaszok.
Az állapotfeln1érés eredményeként n1egállapítható,
hogy a kb. 4,5 kn1 hosszan azonosítható útszakaszok
sokat ron1lottak a korábbi felmérésekhez képest. Az
erdőgazdaság nehéz gépei, a motorosok és quadosok
ron1boló tevékenysége végleg elpusztíthatja a nyon1okat,
mielőtt felmérhetnénk e régészeti emléket, és dönthetnénk sorsáról.
SZABÓ MÁTÉ - ÜTTOMÁNYI KATALIN

2 7 5. Pilisvörösvár. Kerék- tanya
(MRT 7. k. 21/ 15 lh .)
(Pest megye) Á

2007. noven1ber 20. és dece1nber 30. között régészeti
feltárást végeztünk, gázvezeték-fektetést n1egelőzően.
A nyon1vonal középtengelyétó1 2,5-2,5 n1 távolságban
hun1uszoltunk, összesen 342 in2 területet tártunk fel.
A lel6bely a IIáziréti-patak forrásvidékénél
találha,
tó, az MRT szerint erre a területre tehető az Arpád-kori
Kürt falu. A falut 1274-ben említik Piliscsaba határjárásában, 1nint Csabától K-re fekvő falut. 1429-ben szintén
en1lítik, ezután azonban teljesen feledésbe n1erül, még
földrajzi név sen1 őrzi cn1lékét. A kutatott területen az
altalaj erősen köves, vörösesbarna, igen n1agasan, alig
15-20 cn1 mélységben a vékony humusztakaró alatt
jelentkezik.
A feltárás során a patak D-i lejtőjét hun1uszoltuk
le. A patakhoz közel, a humuszolt terület
alsó harma,
dában két félig földbe, mélyített késő Arpád-kori házat
tártunk fel, a házak ENy-DK irányú téglatest alakúak,
kb. 40 cn1 n1élyen mélyedtek a köves altalajba.
Az egyik
,
ház esetében a tCízhely nyon1a a ház EK-i sarkában
volt, a inásiknál a DNy-i, hosszabbik oldalba ásták bele,
a ház oldalsó falába. A feltárása során kismértékben
DK-i irányban cl kellett térnünk a nyon1vonal szélső
vonalától. Déli irányban egy a kutatóárokra n1er61eges
irányú, kb. 30 cn1 mély, egyenes árokszakaszt tá1tunk fel,
leletanyag
ne1n került elő beló1e, valószínCíleg azonban
,
ez is az Arpád-korra datálható. A feltárt terület legészakibb oldalán egy ke1nencebokrot bontottunk ki, háron1
kemence és a köztük lévő munkagödör egységét. Egy
objektu1nnak (valószínűleg szintén földbe ásott ház)
csak egy 30 c1n-es darabja lógott a nyon1vonal sávjába,
ezért azt nen1 tártuk fel, csak foltját doku1nentáltuk.
A viszonylag szegényes leletanyag alapján a lel6belyet a
13-14. századra datálhatjuk, egy grafitos szürke import
edénytöredéket is találtunk.
Az azonosított jelenségek alapján véleményem
szerint az említett Kürt falu részleteit sikerült lokalizálnunk.
Munkatársak: Koller Melinda, Kisjuhász Viktória és
Kondé Zsófia régészhallgatók.
SrIBRÁNYI MÁTÉ

276. Polgár, Bosnyákdomb
(Hajdú -Bihar megye) U, R, B, N

A lelóbely Polgár városától D-re, a Király-ér partján
található. Feltárásunk célja a 2001-ben terepbejárással
és 1nagnetométer méréssel azonosított halon1 korának
és rétegviszon ya inak tisztázása volt.
J\ n1agnetométer vizsgálatokon erős, égett felületű
anomáliaként meghatározott foltokra, illetve a haln1ot
,
övező árokra nyitottunk egy-egy szelvényt. A körárok E-i
és D-i szakaszát egy 10x2 n1-CS és egy 12x2 m-es felületen vágtuk át. Az árok 240 cn1 mély, V alakú, betöltése
egynen1Cí, leletanyagban gazdag volt.
tvlásik szondánkat (6x11 n1) egy feltételezett leégett
ház foltja fölé helyeztük. A ház omladéka 40 cm-es n1élységben jelentkezett, elbontása után egy cölöpszerkezetCí,
5x8 m-es kétosztatú épületet tártunk fel, inelynek
padlóján ép edények feküdtek. A ház teljes elbontása
után újabb épület omladékának foltja bontakozott ki,
de feltárását már nen1 tudtuk 1negkezdeni. A szelvény
DI y-i sarkában egy másik ház foltját és egy kemencét
is 1neg tudtunk figyelni.
1\z el6'került hataln1as n1ennyiségű leletanyag alapján a leló11ely a késő neolitikun1 időszakára keltezhető,
míg a ház a proto tiszapolgári periódusra tehető. Feltártunk 1nég egy bronzkori gödröt és egy népvándorlás kori
bolygatott sírt is. A lelóbcly a mezőgazdasági n1űvelés
iniatt er6'sen pusztul.
tvlunkatársak: György László régész; Bittner Bettina,
Eleki Ferenc, Faragó I orbert, Szilágyi Márton egyete1ni
hallgatók (ELTE BTK Régészettudon1ányi Intézet).
ANDERS ALEXANDRA - l\,.\CZKY PÁL - SEBŐK KATALIN -

NAGY

Erv1ESE

GYÖNGYVÉR

277. Polgár, Piócási -dűlő
(Hajdú-Bihar megye) U, B, V

Polgár város külterületének DK-i határában, egy fejlesztési területen 6 n1 szélességben bekötőutat, 1,5 m
szélességben pedig csapadékví-z-elvezető csatornát
kívántak létesíteni. Ennek n1egelőző feltárását végeztük
el
, 2007. n1ájus-június hónapokban a 2006-ban nyitott
E-D-i szelvényünkt61 D-re. J\ vizsgált területet
I y feló1
,
a Polgári Ipari Park és a vasútvonal, E, feló1 a 35. sz.
főútvonal városból kivezető szakasza, EK feló1 az tv13
autópálya, KDK feló1 a 0298/1, 2, 3 hrsz.-ú földút, D
feló1 pedig egy rövid földútszakasz határolja.
2
A
2006-ban
feltárt
közel
10
OOO
m
-es területen két
,
E-D-i irányú újkori árkon (111elynek folytatása előkerült
a 2007-es ásatás során is) kívül csak a középső ncolitikun1
(AVK) telepnyomait találtuk meg. A lehun1uszolt terület
,
D-i részén két nagyn1éretű szen1etesgödörnek csak az E-i
részét tudtuk kibontani.
2007. május 14-23. között lehun1uszolták a kb.
200 n1 hosszú 6 n1-es bekötőút és a kb. 300-350 tn
hosszú, 1 ,5 m széles csapadékvíz-elvezető csatorna
nyomvonalát. A 6 m-es szelvényben csak a 2006. évi
szelvényünkt61 közvetlenül D-re eső területeken ta-
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láltunk objektumokat, an1i alapján lehatárolhattuk a
leló11elyet Ny-ról. Az 1,5 n1-es szelvény teljes hosszában
voltak elszórtan objektun1foltok, így a lelónelynek
sen1 a
,
D-i, sem a K-i szélét ne1n találtuk n1eg. Erdekes, hogy a
2007. évi feltáráskor a középső neolit korú objektu1nok
n1ellett már késóobi, kora bronzkori, a Makó-kultúrához
köthető gödröket is találtunk. A 2007-es feltárás első
szakaszában összesen 30 objektun1ot bontottunk ki a
1036 m 2-nyi feltárt területen. (Az illusztrációkat lásd a
262-263. oldalon!)
A 2006. évi szelvényünkben - mivel sen1n1iféle
építkezési folyan1at he1n indult n1eg a területen - folytattuk a két nagy gödör D-i részének a bontását. Ezen
a területen 4 cölöplyukat, 1 kutat és 7 gödröt tártunk
fel, n1elyek közül az egyik a bronzkor korai szakaszába
sorolható. A 6 n1-es szelvényben egy nagyn1éretlí, az
AVK legkorábbi szakaszába tartozó, leletanyagban
nagyon gazdag gödör D-i részét bontottuk ki. A gödör
DK-i szélénél egy kutat is kiástunk. Feltártunk továbbá
egy középső neolit, 3 kora bronzkori göd röt (az egyikben
,
egy őstulok koponyája is előkerült) és egy újabb, E-D-i
irányú, újkori árokrészt.
A 1,5 m-es szelvényben 4 középső neolit cölöplyukat, 10 gödröt, egy kis átn1érőj (í kutat és egy gödörbe
beleásott áldozati kutat tártunk fel a vaskori gödör
mellett. Az egyik neolit gödörben egy ép kutya vázát is
kibontottuk. Az áldozati kút az AVK legkorábbi szakaszát
képviseli. A sötétszürke betöltéslí kutat tölcsérszerlíen
beleásták egy korábbi, nagyobb n1éret{í egykori sze1ne-

tesgödörbe. A kútban kb. 1,5 n1 inélyen egy nagyn1éretlí
őstulok szarvait találtuk a koponyatetővel és néhány,
az állathoz tartozó csonttöredékkel együtt. A kútban
1,5-4 m között (a talajvíz megjelenéséig) viszonylag
nagyobb mennyiségíí leletanyagot bon tottunk ki.
Megállapítottuk, hogy az állatcsontot áldozati jelleggel
n1egfelelő szintjére.
h elyezték a n1ár betöltődött kút
,
2007 augusztusában egy E-D-i irányú út építésével
összefüggésben is1nét inegelőző feltárás keretében dolgoztunk az érintett területen. Augusztus 27. és október 5.
között 2723 n1 2-en - a lelónely K-i részén -45 objektun1ot
tártunk fel. A középső neolitikun1ot képviselő objektun1ok (42 gödör, 4 cölöplyuk és egy kutya váz) mellett egy
kora bronzkori és egy újkori gödröt bontottunk ki. Ezen
a területen 4, az AVK legkorábbi szakaszába (korábban
Szatn1ár ,II csoport) tartozó, nagy1néretlí, leletanyagban
gazdag, ENy-DK-i irányban elterülő, hosszúkás gödröt
azonosítottunk, melyekben csak obszidián került elő
pattintott kőeszközként. Ezenkívül két esetben találtunk
ezekben a korai gödrökben egykor ép edényeket.
A 2007. évi feltárások során talált öt, a kora bronzkor
I. időszakára keltezhető gödör a Makó-kultúra jellegzetes
kerán1iatöredékeit tartahnazta. A gödrök két csoportot
alkotva helyezkedtek el. A 134, 135, 136. sz. kerek,
sekély, kisn1éretlí
objektumok alkották az egyik és ettó1
,
kb. 65 n1-re, EK-re, a 129, 178. sz. nagyobb, mély gödrök
a inásik csoportot. A két gödörcsoport funkcionálisan is
elkülönül egymástól. A háron1 kisebb gödör leletanyaga, formája arra utal, hogy ezek kisebb tárológödrök

1

1
/

I

1

JB~09 I

JB-Op JB-07

Í

f

IB-15 }B-fi JB-12 JB-13 líJB-14

Polgár, Piócási-d ű lő

. _J -

0

'

1

2007

/

IB-20 11 JB-16 JB-17

JB-18'

1~1

i
,

!

;

I

Humuszolt terület: 4530 m 2
Feltá rt terület:
3662 m 2

IB-25 i JB-21 JB-22 JB'~23

t··

~
!
IC-04 r IC-05; JC-01 JC-02 fJf.~b~·
'-.-t-. /
r·
_,
l

J

'" -

1

i

/

'"i ..,.

••.•._

IC-09

f

i IC-10 . jJC-06

!

-· ·

='\

e

-1

'

)>

-1

. „~{
„.. -

)>1

l/)

0
='\

$:
)>
G)

~

·„

;a

li

--

"

-

1

.

-

1

------

----

·--.

-;-(,4

.

H0-07 r HO-Ö8._11D-tl~JfJ):lS-~-06
1

-1

~0-04 · 10-05 ..~~:íj.
%02
í .,._.,

H0-02
H0-03
r
•
- •

m

iJ2

JC-Y

IC-24 :l·25
I

·!-

N

•

l1'1,._,,._..,___,_/_~

-

tv

w

II

m1

l/)

~~6 · JC-11 / JC-18

IC120
Q)

/

!

JC-0/ ~,;Jf~,Ü8
0
1
-

'

/

G)

M=1:1250

I

~

-- IC-15/'I JC-11

-

-f

li

;:a
mi

1

:::.'!

0

;a

1·' --

l/)

N

J0 -08·;1
1 -::::.

/

.

,

)>1
G)

·z' 1
/

0

10-11·1-m:t~-.. ·m:w" ~·..10-14 10-15 / Jo-.11
-·
'

. „.
' - - - - - - ' - -- 1--

j& '
1.:..~~

z
tv

/

0
0

I0-19 · 10.1ctt0f~1~:J 10:1 7
l
.
' - -....._-·......... ·-.„_ 1
--..........
J0-22 JO-n-·-..:1D.:z_4__1 J0-25

-...J

.._

----- „ ..--;.........

1

'-..

1

-...

<::::-_:-. -~„ -1

JE-o5

t

°hE~or~1f'f.02J Af-03
_ __.__

•

-~

-

.. 1

-1::
1

-~--~

.........

'

Af-01::r.:*E:J~-::~!~_6

-

~..:::~~
f

. . :- í

1

BE~rt-:i.::s~~?:: ·l-.~;-;4

RÉGÉSZETI KUTATÁSO K MAGYARORSZÁGON 2007

lehettek: mindegyikben viszonylag kevés leletanyagot
találtunk, a 136. sz. objektun1 alján egy arccal lefelé
fordított őstulok(?) koponyáját bontottuk ki.
A két nagyobb gödör nem csak jóval nagyobb és
mélyebb volt, hanem igen gazdag leletanyagot is tartal- ·
mazott: a kerán1ia-, állatcsont- és paticstöredékeken túl
a 129. objektumból belsődíszes talpas tál töredékei, iníg
a 178. objektun1ból kagyló, pattintott kőeszköz (ütőkő)
és őrlőkőtöredék is eló1<.erü lt. A 129. objektun1 formája
(kerek, n1éhkas alakú) és mérete alapján nagyméretű
tárológödör is lehetett, de a 178. objektun1 szabálytalan
formája alapján agyagnyerőgödörre (ezt a lehetőséget a
129. objektun1 esetében sem zárhatjuk ki) gondolhatunk
elsődlegesen. Mindkét gödröt másodlagosan hulladéktárolásra használhatták, erre utal a gazdag és változatos
leletanyag mellett a metszetekben n1egfigyelhető réteges betöltődés, an1 i hosszabb használatot feltételez.
A kora bronzkori településrészlet eddig feltárt részén épületre, vagy házra utaló nyon1ok nen1 kerültek
elő.

Munkatársak: Hajdú Zsigmond, Füzesi An drás régészek; Bényei Zsolt, Faur Zoltán technikusok; Szabó Nóra,
Tóth Miklós rajzolók; Bittner Bettina egyete1ni hallgató
(EL'fE B'fK Régészettudon1ányi Intézet).
D ANI JÁNOS - NAGY EMESE GYÖNGYVÉR

278. Pócspetri határa

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, LT, Sza, Á, Kö
2007. n1ájus 16-án lakossági bejelentést kaptunk a község
határában talált leletekró1, aminek nyomán a helyszínre
siettünk.
Nyírjes, felső és Szó1ő alja: A községtó1 É-ra, egy
nagyjából E-D irányú homokháton és annak közvetlen
környékén, elsősorban annak Ny-i lejtőjén mutatták
n1eg
az egyik területet. A lelónely az utca folytatásaként
,
E-ra tartó dűlőúttól 100-150 n1éterre K-re, az egykori
Szilágyi-tanyától kb. 100 m-re DK-re, a Máriakertifolyástól Ny-ra mintegy 200 m-re található. Központi
részének környékén állottak egykor a n1arhakarámok,
déli har1nadának K-i szélén akácos liget, ill. fiatal nyárfás
ta lálható. A helyszínen korábban a földn1unkák során
egy bronzko ri urnát találtak, inely a Báthory István
Múzeun1ba került.
,
A lelőhely E-i vége valószín(íleg egy fiatal akácerdő alá nyúlik. A felszíni
„ telepnyomról bronzkori, késő
vaskori, császárkori és Arpád-kori kerámiát gyCíjtöttünk.
Megjegyzendő, hogy a régi marhakarán1októl K-re,
azaz a lelónely központi részének szélén, egy 1nélyebb
területről nagy n1ennyiségű gyepvasércet szedt ünk
össze.
Ezt a jelenséget tapasztaltuk innen kb. 800 m-re
,
KEK-re, a Rét-Hát határrészben is. A lelónely mérhető
kiterjedése: 950x200 m.
,
Palló: A határrészben egy nagyjából ENy-DK irányú
hosszúkás homokdon1bon húzódik, melynek konkrét
kiterjedését határoltuk be. A bronzkori, késő vaskori
(kelta), középkori és újkori cserepekkel, kőanyaggal,

paticstöredékkel jelentkező felszíni telepnyom a községtó1 D-re, a Petőfi utcából folytatódó d(ílőúttól közvetlenül 1 y-ra található, az említett háton, melyet a fenti
dűlőútból DNy
felé futó másik földút szel ketté. A n1agas
,
vetés
n1iatt E-i és D-i határai nén1ileg bizonytalanok, de
,
E felé feltehetően a Petőfi utca déli végének házai alá is
benyúlik. A lelónely jelenleg mérhető kiterjedése kb.:
650x150 1n.
Munkatársak: Krich Ferenc, Bakos János technikus.
PINTYE GÁBOR

279. Pókaszepetk határa
(Zala megye) R, Ró, Á , Kk

2007. június 21 . és augusztus 24. között n1egelőző régészeti feltárást végeztünk a Zalaegerszeg-Boba vasútvonal korszer(ísítésének földmunkái előtt.
Kalló: Pókaszepetk
határának , K-i szélén, a Zala,
folyó völgyétó1 ENy-ra e1nelkedő, ENy-DK-i don1bhát
déli végén elterülő régészeti lelónely középső részén
dolgoztunk. Az átkutatott 5459 n1 2 felületen 179 objektu n1ot (cölöp! yukak, nagyn1éretű h u llad ékgödrök,
vern1ek, ken1encék és épületalapok) bontottunk ki. Az
objektumok a kora rézko ri lengyeli kultúra, a középső
rézkori Balaton-Lasinja-kultúra,
a késő rézkori badeni
,
kultúra, a ró1nai kor, az Ar pád-kor és a késő középkor
változatos leletanyagát (edénytöredékek, orsógombok,
agyagka nál-töredékek, pattintott és csiszolt kőeszkö
zök, vas használati tárgyak, állatcsont) tartaln1azták.
A különböző korszakok településeinek nyomai a feltárt területen egyenletesen
helyezkedtek el. Kivételt
,
csupán a rón1ai kor és az Arpád-kor jelentett, ezekbó1
az időszakokból ugyanis kevés objektumot találtunk.
A mezőgazdasági n1unkákkal erősen bal ygatott területen a legépebben egy késő középkori sütó'ken1ence
n1aradt n1eg. Az ősko ri kultúrák leletanyagából kie1nelésre érden1es, hogy csiszolt kőesz közök (balták
és vésők) viszonylag nagy szán1ban kerültek elő. Két
baltatöredéken is n1egfigyelhető a n1ásodlagos felhasználás nyon1a. A késő középkori leletek között pedig
szép szán1ban akadtak réz szerelékekkel díszített nyelCí
vaskések. f\. lelónelyen folytatott terepbejárások 1n egfigyeléseivel összhangban, elsősorban a rézkor, valan1int
a késő középkor emlékei kerültek napvilágra az ásatás
során. A feltárt objektun1ok elhelyezkedése alapján úgy
t(ínik, hogy a lelóbely - a felszíni jelenségek nyomán
megrajzolt kiterjedéshez képest - 60 m- rel keletebbre
húzódik. A lelőhely földmunkákkal veszélyeztetett
részét teljesen feltártuk.
Pörös-domb K-i fele (Pakod, Halásztanya): Pókaszepetk határának K-i és Pakod
határának DNy-i
szélén,
,
,
a Zala-folyó völgyétó1 ENy-ra en1e lkedő, ENy-DK-i
dombhát DK-i végén dolgoztunk. Az átkutatott 4353 n1 2
felületen 53 objektumot (cölöplyukak, hulladékgödrök,
ve r1nek, kemencék) bontottunk ki. Az objektu mok a
középső rézkori Balaton-Lasinja-kultúra, a késő rézkori
,
badeni kultúra, a római kor és az Arpád-kor változatos
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leletanyagát (edénytöredékek, orsógombok, agyagkanáltöredékek, pattintott és csiszolt kőeszközök, vas illetve
bronz használati tárgyak, állatcsont) tartalmazták. Az
őskori objektun1ok a feltárt területen egyenletesen hc,
lyezkedtck el. A római és az Arpád-kori objektumok kétkét, egyn1ástól kissé elkülönülő csoportban s(írűsödtek.
A n1ezőgazdasági n1unkákkal erősen bolygatott területen
a legépebben n1egmaradt objektum egy rón1ai kori
sütőke1uence volt. A leletek közül kiemelkedik egy a
2-3. századra datálható bronzfibula. 1\ feltárt objektun1ok elhelyezkedése azt mutatta, hogy a terepbejárások alkalmával két különálló lelóbelyként rögzített
településnyo1n összeér, valójában egy nagy kiterjedés(í
lelóbelyró1 van szó.
A leletanyag a Zalaegerszegi Göcseji Múzeun1 Régészeti gyCíjteményébe került.
Munkatársak: .Nlészáros Melinda régész, Kámán
Beáta technikus, Fullár Zoltán és Szabó Eszter egyetemi
hallgató. A geodéziai felmérést Soós Zsolt és Vadász
Norbert technikusok végezeték.
KVASSAY JUDIT

280. Rajka, Fáskert
(Győr-Moson -Sop ron megye) Á, Kk,

ú

2007. februárban helyszíni szemlét tartottam Rajka
belterületének
K-i szélén, a tervezett új lakóterületen,
,
,
ahol Aszt Agnes 2001-ben terepbejárás során f\rpádkori leleteket gyűjtött, majd az ezt követő szondázó
ásatás folyamán több 12-13. századi települési
objek,
tun1ot tárt fel. A lelóbely egy nagyjából E-D-i irányú
hosszúkás dombon helyezkedik el,
an1ely a Dunakiliti
,
felé veze tő n1(íút és a község E-i szélét alkotó régi
Duna-n1eder között - a Duna utcával párhuzan1osan
- húzódik és a tervezett fejlesztési terület nagy részét
elfoglalja. A helyszíni szemle idején a területet a learatott kukorica szár-, és levéln1aradványai borították,
an1elyeket az egyszeri tárcsázás nen1 tudott eltüntetni.
A leletgyCíjtés körüln1ényei így n1eglehetősen rosszak
voltak. Ennek ellenére a don1bhát felületén több középkori és ugyanannyi újkori edénytöredéket találta1n.
A fejl esztési terület (és a don1bhát) K-i szélét jelentő
d(ílőúttól K-re lévő szántásban régészeti lelet nen1
került el ő.
TAKÁCS KÁROLY

281. Ravazd határa
(Győr-Moson-Sopron megye) U, R, B, V, Ró, Á , Kk

2007. áprilisban helyszíni szen1lét tartottam a település
fejlesztésre kijelölt területein.
Halastó-part: A Villibald-don1btól D-re, a 82. sz. főút
és a Pándzsa vizével táplált halastó közötti területsáv
bejárása során kedvezőtlen körülmények között (repcében) több késő bronzkori kerámiatöredéket találtan1.
A leletanyag a parcella középső, legmagasabb részén
koncentrálódott. Feltehető, hogy a bronzkori telepnyon1

hajdan kiterjedt a halastó területére is. Nyugat felé a 82.
sz. főúton túl régészeti leletet nen1 találtan1.
Lehel utca kertvégei: A Villibald-don1b és a Sima-hegy
között, a Pándzsa K-i partján emelkedő nagy kiterjedés(í
don1b elhelyezkedése következtében régészeti szempontból módfelett ígéretesnek t(ínt. Nehézzé tette viszont az itteni kutatást, hogy a kien1elkedés legnagyobb
része n1ára 111ár beépült. A do1nb Ny-i lejtőjét, a Lehel
utca Pándzsára dCHő nyitott kertvégeit végigjárva nagy
szán1ban találtam felszíni leleteket: elsősorban rón1ai
kori edénytöredékeket (egyebek mellett vörös festésű
sá rga kerá1niát, dörzstál töredékét), valamint késő
bronzkori és kora vaskori cserepeket. A telepnyom D-i
végén egymás mellett háron1 vagy négy szétszántott
ken1ence (kemencebokor?) maradványait figyelten1
n1eg. A t(ízhelyek környékén főleg római leletek kerültek
elő. A n1Cívelés erősen károsító hatása n1ellett a felszín
n1eredeksége iniatt szán1olni kell erózióval is. A leló'hely
K-i irányban minden bizonnyal kiterjed a jelenleg beépített területre. A telekvégektó1 délre egy szélesebb,
a Pándzsába torkolló csatorna húzódik. A csatornát
nemrégiben kotorták, valószínCíleg szélesítették is, és a
kitermelt földet a n1eder déli oldalára rakták. A depónia tetején nagy számban találtam rón1ai kori és késő
bronzkori kerámiát, ami azt mutatja, hogy a lelóbely
déli irányban kiterjed erre az alacsonyabb felszínre is.
A csatorna építése és szélesítése során erősen bol ygathatták a lelóbelyet.
Országút u. 5.: A telken 1984-ben szőlőn1űvelés
során kora vaskori sírt bolygattak meg (Figler András
leletmentése). A kert végében a telekhatártól 15 n1-re, a
halastó partján talajfúróval szedtek ki őskori cserepeket.
Az e1nlített telek egy kisebb, de markáns kiemelkedésen
található. A lelóbely a don1bocska Pándzsára (illetve a
patak felduzzasztásával kialakított halastóra) néző oldalán foglal helyet. A nyitott telekvégeken növényzet n1ég
nen1 jelent ineg, így viszonylag kedvező feltételek inellett végeztem a terepbejárást a lelőhely kiterjedésének
meghatározására. A don1blejtőn szép szá1nmal találtam
őskori cserepeket, és egy csiszolt kőeszközt. A kőeszköz
9 cn1 hosszú, 3, illetve 4 cm széles, lekerekített trapéz
át1netszet(í, a használattól n1indkét végén erősen kopott.
Az edénytöredékek egy „része a neolitikun1 vagy rézkor
időszakába
sorolható. Oskori leletek mellett számos
,
Arpád-kori kerámiatöredéket találtam., A leló'hely kiterjedése minden irányban bizonytalan. Eszak felé a határa
egykor a Packalló-völgybó1 kifolyó patak medrénél lehetett. Ezen a részen azonban az elmúlt
időszakban kon1oly
,
földmunkákat végeztek: a domb E-i szélét ugyanis egész
egyszer(íen lenyesték (kibányászták). A n1eredeken
alászakadó partoldal víz hatására bármikor leomolhat.
A profilt végignézve beásást nem észlelten1, leletet sem
találtam. A leló'hely kelet felé egészen a horgásztó széléig
kiterjed. Nem kétséges, hogy a tó építésekor a lelóbely
ezen része is n1egsemmisült.
,
Serfőző-díilő: A volt
tsz-teleptó1 E-ra, a Tarjánpusz,
ta felé vezető m{íút E-i oldalán új gazdasági területet
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jelöltek ki. /\terület a Villibald-domb
és a községhatár
,
között található. A vizsgált terület E-i részén, a Villibalddon1b lábától kezdődően számos cseréptöredék hevert a
felszínen. 1\ leletanyag zön1e DVK darab, de volt néhány
apró kaviccsal és csillámn1al soványított középkori töredék is. Lelóbelyre utalt a szántás helyenkénti feketés
elszíneződése is. A leletanyag intenzitása. Ny felé, a
do1nb irányába haladva növekedett. Miután a domb K-i
lejtőjét részben akácerdő, részben ugarterület borította,
így egyelőre nem lehet eldönteni, hogy a lelóbely felhúzódik-e a Villibald-domb lejtőjére.
Sima-hegy: A Villibald-dombtól É-ra elhelyezkedő Sima-hegy területén Mithay Sándor 1952-ben
szórványosan cseréptöredékeket talált. A leletanyag
előkerülésének
pontos helyét nem ismerjük. 1997-ben
,
a clon1b E-i lábánál, a Pannonhahnára vezető műút
mellett piskótaüzem épült. Az üzem építését megelőző
feltárások lengyeli, boleráz, késő bronzkori és rón1ai település maradványait eredményezték. A telepjelenségek
n1ellett rón1ai sírt és három darab vaskohót
is feltártak.
,
A terepbejárás folyamán a domb E-i oldalán egészen
az országútig nagy számban találtam római kori, és valamivel kevesebb őskori edénytöredéket, valan1int egy
őrló1<ő töredékét és egy vassalakdarabot. A kiemelkedés
legmagasabb részén és attól K-re régészeti lelet nem
került elő. A felszíni leletanyag a legnagyobb intenzitást az út kanyarulatában, a piskótagyár környékén
n1utatta. Bejártam a Pándzsa-patak és a pannonhaln1i
út közötti keskeny szántóföldet is. A felszínen nagyon
nagy számban hevertek cseréptöredékek; összetételük itt
n1ás volt, rnint az út túloldalán: errefelé n1ár túlsúlyban
voltak az őskori - zömében késő bronzkori - darabok.
A lelónely szinte a Pándzsa medrének ,széléig kiterjed.
Kétségtelennek látszik, hogy a inűút E-i oldalán, már
Pannonhalma területén 2004-ben regisztrált római
és őskori lelőhely összefügg a Sin1a-hegy lelóbellyel
(Pannonhaltna, Sin1a-hegy alja). A piskótaüzemtó1
D-re, a Sin1a-hegy oldalában egy lakóterületi feltáróút
nyon1vonala figyelhető ineg (itt n1ár kiosztott lakótelkek vannak) : az út két oldalán ásott árkokban találtam
néhány cseréptöredéket, ami a régészeti jelenségek
bolygatására utal.
Villibalcl-domb: A főképp bronzkori leleteiró1 és a
középkori ten1plon1maradványról ismert Villibald-domb
területének egy részét erdő fedi: a domb középső részén
és a do1nboldalakon akácerdő található, északon néhány
éve tölgyerdőt telepítettek. A Villibald-templom körüli
ásatások nyon1ai már nem látszódtak. A templon1 alapfalait részben helyreállították,
a munkák egyelőre szüne,
telnek. f\. domb ENy-i peren1én, a fiatal tölgyfacsemeték
körül szán1os vakondtúrásra figyeltem fel, an1elyeken
szép számmal találtan1 n1észbetétes ,és késő bronzkori
cserépdarabokat. A don1b erődített E-i részén már áll
az erdőgazdaság által épített kilátó. A kilátó lábazata
körül a kidobott és elplanírozott föld felszínén két őskori
cseréptöredéket találtam, ami egyértelműen n1utatja,
hogy az alapozáskor régészeti értékek károsodtak. Jól

érzékelhetó'k a kien1elkedést övező mesterséges terasz
n1aradványai.
Fó'képpen a Ny-i oldalon maradt n1eg, de
,
E-on, és K-en is vannak jól észrevehető nyon1ai. A Ny-i
oldalon közvetlenül a terasz alatt végig egy árok húzódik,
szerepe előttem ismeretlen.
V-illibald-domb déli csücslee: A Villibald-don1b legdélebbi
ellaposodó része szántóföldi n1(ívelés alatt áll.
,
1\.z EK-i lejtő jelenleg parlagon áll, az aljnövényzettel
erősen benőtt területen régészeti leletet nem találtam.
A don1bvonulat D-i sarkánál, a Tarján puszta felé vezető
n1Cíút és a domb gerincén haladó földút által közrezárt
háromszög alakú szántóterületen szórványosan bronzkori edénytöredékeket gylíjtöttem.
'TAKÁCS KÁROLY

282. Rákóczifalva, Bagi-föld, 8/a sz. lelőhely
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, R, Sza, Ge, A, Kk, Kú
2007-ben az előző évi szelvénytó1 D-re 18 538 n1 2
területet tártunk fel; ezzel a lelóbely teljes kutatott
része n1egközelíti a háron1 hektárt. A szel vény K-i
felén húzódó don1bháton a korábban már azonosított
korszak objektun1ai fordultak elő: az újkó1<ori falu hatalmas gödreibe ásva megtaláltuk a késó'bbi korszakok
(tiszapolgári kultúra, gepidák, avarok és késő középkor)
telepobjektun1ait, valamint nagy sírszá1nú szarmata és
avar temetőt. Összesen 548 objektumot tártunk fel.
A neolitikus szakálháti kultúra igen intenzív n1egtelepedése a legkorábbi elkülöníthető régészeti korszak
a leló'helyen. A hatalmas méretCí, 600-800 m 2 felületű
gödörkon1plexumok leletanyagban igen gazdagok:
a nagy mennyiség(í kerámia és állatcsont mellett a
korszak jellegzetes, án1 igen ritka kerámiatípusából, az
úgynevezett „arcos edénybó1„ itt mintegy 20 különböző
példány töredékei is eló'kerültek. A település gödreiben
25 te1netkezést tártunk fel.
A következő korszakot a kora és középső rézkori
tiszapolgári és bodrogleeresztúri kultúrák kisebb kerek
gödrei, kútjai, illetve 4 sírja képviselik. Bronzkori jelenségek csak szórványosan mutatkoztak a lelóbelyen:
néhány, a késő bronzkorra keltezhető kerán1iatöredék
és egy n1egbolygatott urnás ten1etkezés so rolható ebbe
az időszakba.
,
A Kr. u. 3-4. századi szar·matále ten1etőjének az E-i
szélét n1ár az előző évben n1egtaláltuk, idén 5 körárkos
ten1etkezést és további 30 sírt is feltártunk. Bár a temetőt, fó'ként a nagyobb sírokat alaposan kirabolták, a
néhány, jórészt érintetlenül maradt gazdag női te1netkezés jól n1utatja az egykor itt éló'k gazdagságát: kar- és
nyakperecek, fibula, orsógombok és több, ezer gyöngy
látott napvilágot. A sírok kivétel nélkül D-E-i tájolásúak;
az étel- vagy italáldozat apró edényét ininden esetben
a lábfejek között vagy mögött helyezték el.
A Kr. u 6. századi gepida megtelepülést laza, 3-4
ház alkotta csoportokból álló, tanyaszerCí településrendszer képviseli.
Házaik kb . 3x3 111-es, félig földbe
,
mélyített, ENy felé tájolt, egyszerCí épületek. A feltárt
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5 gepida temetkezés egyikében felnőtt férfi feküdt; bal
kezébe kétélű kardot h elyeztek, n1íg jobb keze mellett
és hajában egy-egy szép e n díszített, kis csontféslit
találtunk.
1\ leló11ely fő korszakát a szelvény teljes K-i részén
húzódó, a Kr. u 8. ,századra keltezhető leései avar ternető
jelenti. A ten1ető EK-i végét és a középső rész legn1agasabban fekvő sírjait tnár az előző év során feltártuk (14
sír); a n1eglévőkhöz idé n további 235 sír járult. Az avar
temető egy Ny-i és egy K-i részre különül el. :Niindkét
ten1etőfolt
következetes· szerkezet szerint épült fel: az
,
E-D-i tájolású sírok a don1b vonulatát követő sorokba
rendezettek, a ten1etőt 4-5 egymás alatt elhelyezkedő
sor alkotja. A gazdag férfi és női ten1etkezések a sorok
közepén, az egyre szegényebbek és a gyern1ekek a
széleken helyezkednek el. A szegény férfiak állandó
n1elléklete n1indkét részben a vascsat és a vaskés, esetleg
t(ízcsiholó készség, a nőké az orsógomb. A gazdagabbaknál vaszabla, vaskengyel, esetleg díszes ezüst, bronz vagy
aranyozott bronzveretekkel díszített lószerszán1 került
a sírba, a leggazdagabbaknál teljes lovas temetkezés is
előfordult. Egy esetben csákányt, egy iuásikban csontn1erevítéses íjat is feltártunk.
Főként a K-i ten1etőfo l tra jellernző a lábakon
álló sírkerevet használata. A ten1etőfoltok közepén
elhelyezkedő gazdagabb férfisírokb an 40-50 darabb ól
álló bronz- vagy ezüstle.111ezbó1 préselt, vagy bronzból
öntött övkészletet találtunk. A 9. században újabb szórványos n1egtele pecléssel szán1olhatu nk a lelőhelyen .
A feltárt 5 házjellegCí, egyszerli épület köz ül egyhez
kerán1iával kitapasztott, boltozatos sütőkemence kapcsolódott.
A legkésóbbi horizontot a lelónelyen egy a Kr. u.
17. sz. végére keltezhető, tanyaszer(í település nyomai
jelentik.
,
:Nfunkatársak: György László, Gyurkovics Eva régészek, Füzesi András, Kalli András, Szilágyi :Nfárton
egyeten1i hallgatók (ELT E BTK Régészettudományi
Intézet) .
KOVÁCS KATALIN - SEBŐK KATALIN - SZABÓ GÁBOR VÁCZI GÁBOR

283 . Resznek, Szoros
(Zala megye) R, Ró, Á ,
A lelónely Belsősárdtól E-ra, a Resznekre vezető út, és
Nagy-völgyi-patak által határolt terü leten található, E-D
irányban nyúlik el a patakpart mentén. A n1egelőző
feltá rást a Zalaszon1batfa, Resznek, Belsősárd térségében a Kebele-patakon tervezett árvízcsúcs-csökkentő
tározóhoz kapcsolódó gátépítési munkálatok tették
szükségessé. Az ásatási te rület a gát nyo1nvonalában
helyezkedik el.
A lelónely szondázását 2007. február 8-án kezdtük
n1eg, majd február 20. és április 3. között megelőző
feltárást végeztünk. Először a feltárandó terület Ny-i
oldalán hosszában végighúzódó, 5 n1 széles sáv humu-

szolását végeztük el. Ezután kiderült, hogy a terül et
közepén kb. 120-140 m hosszan olyan gyér a terület
régészeti fedettsége,
hogy feltárása nen1 indokolt. Az
,
ásatási terület E-i és D-i részén 7352 n1 2-t kutattunk,
ahol 110 objektun1ot tártunk fel: 73 gödröt, 32 cölöplyukat és 5 árkot.
A D-i részen rézleori telep n yon1ait figyeltük n1eg,
gödrökkel és cölöplyu kakkal. A gödrökből nagy
mennyiséglí patics és gyér kerámiaanyag került e lő.
f\ leletanyagot egyelőre nen1 tudjuk pontos kultúrához
kötni, 1nivel nagy része jellegtelen durva keránlia apró
töredékeibó1
áll.
,
Az E-i részen római korhoz köthető telepjelenségeket
figyeltünk n1eg. A.z itt eló'került gödrök közü l figyelen1re
n1éltó két, tegula- és ünbr extöredékeket nagy szán1ban
tartaln1azó obje ktu1n. A kerán1ia itt is kis szán1ban
kerültek elő, az objektumok nagy része leletanyagot
nem tartaltnazott. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a
területet hosszabb ideje intenzíven mCívelik és a szántás
mélysége eléri az 50- 60 cm-t is. A humuszolás után több
objektumból csak épphogy a legalsó 5-10 cm-t tudtuk
dokun1entálni.
A leló11elyen két, egymástól viszonylag távol eső
,
Arpád-kori objektu1n is eló'került.
:Nlu11katársak: Nen1es Donát, Soós Zsolt.
BASTICZ ZOLTÁN

28Li . Répcelak, Gye p re -dű l ő
(Vas megye) U
2007. június 4- 18. között feltárást végeztünk a 955-958,
965-968 hrsz. ingatlanokon. A lelónely a város K-i szélén, a Gyepre-, vagy Gyöpre-dCílő nevCí határrészen, a
mai Hunyadi János utca folytatásában található, a Répce
és a Rába közötti egykor vízjárta területen, egy ma n1ár
alig értékelhető kisebb kiemelkedésen. Folytatva az eln1últ év kutatásait, kb. 1/00 in2 területet, nyitottu11k
n1eg.
,
Az egykori település iránya nagyjából EK-DNy, E-i vége
pontosan n1eghatározható, feltehetően a DNy-i végét is
n1egtaláltuk, azonban Dés K felé biztosan fol ytatódik a
település. Ebbe n az évben 37 jelenséget tudtunk n1egfigyelni, a tavalyi kutatásokkal együtt összesen 79 régészeti
objektun1 került elő. Több nagyn1éret(í, nagyjából
,
E-D-i irányú, nem túl n1ély gödör, ezekbó1 viszonylag
sok leletanyag került elő. A további objektun1ok néhány
kisebb gödör (valószínCíleg gazdasági funkcióval), cölöplyukak (de közöttük nem tu dtunk n1egfigyelni sen1n1iféle
rendszert) és egy bizonytalan árok. Az objektun1ok
betöltése színben alig, de iuinős égben viszonylag jól
elütött a környezetétó1, a gödrök, árkok, alig mélyedtek az altalajba. A leletanyag a dunántúli vonaldíszes
kultúra késői szakaszába sorolható, átinenetet n1utatva
a lengyeli kultúra felé. A leletanyag többsége kerámia,
tárolóedények, illetve jól iszapolt, szürkés, díszített töredékek, igen sok kőeszköz, illetve pattinték, magkövek,
orsógombok, őrló'kövek .
FARKAS CSILLA
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285. Röszke, Vecse rnyés-dű l ő
(Csongrád megye) N, Kk
J\ tervezett Röszke V. védjellf homokbánya engedé-

lyeztetési eljárásához 2000-ben régészeti terepbejárást
végeztcn1. Adataink ellenőrzése érdekében az örökségvédcl n1i hatástanulmány készítése kapcsán helyszíni
szen1lét végeztünk 2007 augusztusában.
,
41/'l lh.: A homokbánya E-i részének D-i határa
mentén egy a környezetébó1 n1integy 1,5-2 méterre
kiemelkedő homokclombocska található.
A don1bocska
,
n1érete inintegy 100x60 m, iránya E-D. A do1nbhát
felületén, nagyjából azzal azonos nagyságú területen
lehetett 2000-ben a régészeti lelónely helyét n1eghatározni. A felszínen talált leletek alapján egy intenzív,
késő középkori település nyo1nait lokalizáltuk ezen a
,
reszen.
,
,
4112 lh.: f\ hon1okbánya E-i részének ENy-i határa
n1entén a Kis-Széksó-tó K-i partján található a régészeti
lelónely. Környezete lapos, homogén felület, csupán a
tón1eder felé lehet nén1i lejtést megfigyelni. A 2000-ben
körü lrajzolt leló11ely mérete 100x100 n1. A felszínen
talált Jeletek alapján egy közepesen intenzív, késő középkori település nyon1ait lokalizáltuk.
Ila a II. katonai felmérés térképére rávetítjük a mai,
EOV koordinátákkal rögzített lelónelyk.iterjedéscket,
azt
,
látjuk, hogy a lelónelyek körvonalától EK-re, mintegy
170 111-re egy tanyát jelölnek a térkép készítői. /\lláspontunk szerint elképzelhető, hogy a felszínen talált
késő középkori kerámia ennek a 19. században még álló
épületnek a nyon1ait jelöli.
,
,
4113 lh.: A hon1okbánya E-i részének E-i határa
inentén egy, a környezetébó1 mintegy 0,5-1 n1éterre
kien1elkedő hon1okdombocska D-i nyúlványa található. A do1nbhát felületén lehetett 2000-ben a régészeti lclónely helyét
1neghatározni. Eszerint a inérete
,
100x100 n1, iránya E-0. A felszínen talált leletek alapján
egy igen intenzív népvándorlás kori település nyon1ait
lokalizáltuk.
1\ n1ezőgazdasági n1(ívelésen kívül más, a leló'helyek épségét veszélyeztető tevékenység nyon1át nen1
észleltük.
;

SZALONTAI CSABA

286. Sajóecseg ha tára
,,,
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0, B?, N?

A 1-Ierman Ottó Múzeun1 2007 augusztusában elkészítette a 26. sz. főút 9+600-12+468 km-szelvény közötti
szakaszának szélesítéséhez kapcsolódó örökségvécleln1i
hatástanuln1ányt. Ennek keretében augusztus 22-én és
24-én elvégeztük a régészeti terepbejárást, a jelenlegi út
mindkét oldalán 100-100 n1 szélességben.
,
26. sz. főúttól EK-re: A főút EK-i oldalán, a sajóbábonyi elágazástól a tsz-telep bekötőútjáig terjedő
területrészen egy csiszolt, nagyméretlí, vastag kővésőt,
vagy át nen1 lyukasztott nyéllyukas kóóaltát találtunk.
Fe l tehetően bronzkori.
;

Kövecses 2.: A főút ÉK-i oldalán kb. 300x50 in-es
területen kis számban őskori és népvándorlás kori(?)
kerámiatöredékeket, egy pattintott kőpengét és újkori
kerámiadarabokat gylfjtöttünk, melyek elszórtan, kis
sCírűségben helyezkedtek el a felszínen.
SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS - CSENGERI PIROSKA

287 . Sajókaza , Úregyháza
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B

2007 n1árciusában helyszíni szemlét végezten1 a Sajókaza-Szuhakálló közút két oldalán. Sajókazátó1 K-re, ahol az
utat két nagyfeszültségCí vezeték keresztezi, a két vezeték
által határolt területen, az út két oldalán, 250x130 n1-es
kiterjedés(í területen a szántóföldön kevés bronzkori kerán1iatöredék által jelölt régészeti lelónelyct találta1n.
A leleteket a n1iskolci I-Ierman Ottó Múzeun1ban
helyeztem el.
PuszTAI T AtvrÁs

288 . Sa jószentpéter határa
(Borsod-Abaúj- Zemplén megye) U, B?, Kö

/\ rlerman Ottó Múzeum 2007 augusztusában elkészítette a 26. sz. főút 9+600-12+468 kn1-szelvény közötti
szakaszának szélesítéséhez kapcsolódó örökségvédelmi
hatástanuln1ányt. Ennek keretében augusztus 22-én és
24-én elvégeztük a régészeti terepbejárást, a jelenlegi út
n1inclkét oldalán 100-100 in szélességben.
26. sz. főút I. lh.: A főút DNy-i oldalán ennek a n1ár
isn1ert lelónelynek a DK-i részéig friss szántásban kb.
150x50 n1-es területen elszórtan középső neolitikus
(t\ VK) és bronzkori(?) kerán1iatöredékeket találtunk.
A Selján Éva és Veres János által 2006-ban gylfjtött
anyagban az AVK legkorábbi időszakára utaló kerámia
(anyag, for1nák, díszítés), ill. az erre az időszakra jellen1ző fekete, gyöngyözéses festés is felt(ínik
. Ennek alapján
,
- vélen1ényünk szerint - itt egy az EK-n1agyarországi
neoli tikum kutatása szempontjából kronológiailag fontos leló11elyr61, az itteni legkorábbi neolitikus népesség
egyik településéró1 van szó. ,
26. sz.főút II. lh. : A főút
EK-i oldalán a bejárás alkal,
inával az ismert lelónely E-i felében, kb. 50 n1 szélességben, 150 m hosszúságban elszórtan, n1ajd teljes (100 m)
szélességben és 100 n1 hosszúságban slírCín találtunk
bronzkori(?), kisebb részben középső neolitikus (A VK
és bükki kultúra?), valamint középkori ,kerán1iatöredékeket. A bejárást kiterjesztettük a teljes, EK- DNy irányban
húzódó do1nbvonulatra (ÉK felé).
A főút DNy-i oldalán, a lelónely don1bjától DK-re
húzódó mélyedésig terjedő, frissen szántott területen
nagyobb sCírCíségben fó"ként bronzkori(?) kerán1iatöredékeket, egy őrló"kő darabját, valamint nagy mennyiségCí
paticsot, kisebb részben középső neolitikus (AVK) és
középkori kerámiatöredékeket találtunk.
Bejárási eredményeink alapján tehát a felszínen
nen1 tudtuk elkülöníteni a 26. sz. főút I. és II. lclónelyet,

268

R ÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007

ill. a korábban végzett bejárástól eltérően tudtuk azokat
lokalizálni.
SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS - CSENGERI PIROSKA

289. Salgóta rj án, Bevásárlóközpont
(Nógrád megye) B, Á

A részletes tanuln1ány lásd a kötet 11. oldalán!
GUBA SZILVIA - VADAY ANDREA

290. Ságú jfa lu, Kossu th utca 187.
(Nógrád megye) B, V

2006-2007-ben folyan1atos szakfelügyeletet biztosítottunk a községben végzett szennyvízvezeték fektetésének
földn1unkáinál. A külterületi szakaszon a patakpart
közelében haladt a nyomvonal, itt sen1m ilyen régészeti
jelenséget nem sikerült megfigyelnünk. Belterületen
a Kossuth utca 187. sz. ház előtt az árokban egy égett
paticsos gödörrészt figyeltünk n1eg, inelyből késő
bronzkori-kora vaskori cserepeket gyCíjtöttünk. Ez az
objektun1 annak a leló'helynek a része, n1elyet 2002-ben
Tankó Károly fedezett fel, és ahol a 177. sz. ház telkén
egy kisebb feltárást is végzett.
BÁCSMEGI GÁBOR

29 1. Sárospatak, vár
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk, Kú

Az I. Rákóczi György által alapított sárospatal<i
ágyúöntőm(íhelyre vonatkozó történeti forrásanyagot Détshy Mihály gyűj tötte össze és dolgozta föl.
A n1Cíhely folyan1atos mCíködését 1631-tó1 tanúsítják
írott források. Az 1631és1648 közötti időszakban 4, név
szerint ismert ágyúöntő mester dolgozott, akik összesen
n1integy 80 ágyút és 10 harangot öntöttek a fejedelem
n1egrendelésére. I. Rákóczi György halála után, 1648-tól
n1ár nincsen adat a további üzen1eltetéséről.
A n1Cíhely régészeti feltárása 2006 júniusában kezdő
dött n1eg, az írott forrásokból jól ismert, geoelektron1os
n1éréssel lokalizált épületkomplexum feltárás, tervásatás
keretében. A n1éréseket a Miskolci Egyeten1 Geofizikai
'fanszéke végezte, Hursán László vezetésével.
A kutatás első évében feltártuk a n1Cíhely két kisebb,
,
E-i helyiségét, továbbá részben a mCíhely D-i oldalában található olvasztókeinencét. 31 2007-ben csaknem
teljesen feltártuk a ken1ence n1egmaradt részeit: az
olvasztótér törtköves alapozását, a tCíztérbe vezető fo-

31

Az első kutatási esztendő eredn1ényeiró12006 nove1nberében egy
- utóbb hibásnak bizonyuló feltételezéseket is tartalmazó - rövid
hírben szán1oltunk be az Örökség e. folyóiratban. A wfagyar Nlúzeumok e. folyóirat 2007/1 szán1ában közölt bővebb írás az addigi
ered1nények újragondolásával elsősorban az olvasztóken1ence
vonatkozásában pontosabb nlegállapításokat tartaln1azott. A régészeti szempontból csaknem teljesen egyedülálló lángkemence
érteln1ezésébcn Belényesy Károlynak tartozo1n köszönettel.

lyosót és lépcs61ejárót, valan1int a ken1encéhez tartozó
kémény alapozását. Ugyanekkor került sor két kifalazott
öntőakna részleges feltá rására. F6ob vo nalaiban tisztáztuk a mCíhely alaprajzi rendszerét, s elkezdtük az épület
közvetlen környezetének vizsgálatát is.
1\z ágyúöntőn1Cíhely a belső vár DNy-i bástyája
előtt, a déli k ü lső várfal n1e1lett található. A geoelektron1os inérésekkel lehatárolt területre 8x8 n1-es
szel vényekb61 álló hálót tCíztünk ki. A téglalap alakú,
16x24 n1-es, minimum 3 helyiségb61 és folyosóból álló
épületegyüttes
legkorábbi része a „B" szelvényben
,
feltárt, ENy-i kőépület lehetett. A belül vakolt falú kis
helyiség É-i fala mellett a döngölt agyagpadlóba mélyedve három nagyobb n1éret(í oszlophelyet
tártunk
,
fel. Ehhez az épülethez toldották hozzá az EK-i kisebb,
80 cin felmenő falazattal a „C" szelvényben feltárt helyiséget, n1elynek vastagon tapasztott, padlóját kisebb
foltokban meg tudtuk figyelni. Az ENy-i helyiségbe
vezető ajtajának küszöbköve és ajtókeretének néhány
töredéke is előkerült a „B" szelvényben.
A két kisebb helyiséghez délr61 csatlakozott az
olvasztóken1encét, s az öntőaknákat is inagába foglaló,
nagy alapterület(í 1nCíhelyrész. A mCíhely D-i falához
épített olvasztókemence t(ízterébe vezető lépcsőt egy
240 cn1 széles folyosón lehetett n1egközelíteni, n1elynek
bejárata a mCíhelyépület K-i oldalán nyílott. Az „E" szelvényben feltárt 110 cm széles, 11 fokból álló, téglából
épült lépcsó1ejáró egy 210 cm hosszú, téglaköpenyezés(í
tüzelőfolyosóhoz vezet, inelynek végén került elő a
200 cn1 hosszú, 310 cn1 belmagasságú, téglaboltozatú
tCíztér. A tCíztér végén, a boltozat alatt egy nyílást tártunk fel, rnely a füstelvezetést szolgálta, a nyílás fölött,
a tCíztér folytatásaként a kemencéhez tartozó kémény
alapjának n1aradványait bontottuk ki. A lépcsőlejárót és
a t(ízteret törmelékréteg töltötte ki. Innen nagy számban
kerültek elő az olvasztótér szürke színCí, grafitos téglái,
1nelyek közül többnél a felületére tapadt bronzolvadékot figyeltünk meg, né1nelyik tégla pedig a nagy hőtó1
üvegesen
1negfolyt. A t(íztér és a hozzá vezető folyosó
,
E-i oldala n1ellett került elő az olvasztótér törtköves,
310x310 cn1-es alapozása, .valamint az alapozás DK-i
sarkában az olvasztótér felépítn1ényének egy csekély
n1éret(í n1egn1aradt ,részlete.
Az olvasztótér E-i oldala előtt közvetlenül, a n1ai
felszíntó1 szán1ítva 310 cm n1élységben jelentkezett
a
,
ken1encéhez tartozó öntőakna (I. sz. akna) EK-i sarka.
Az akna helyét egy nagy1néretű, fehér kőporos folt
jelölte az „A" szelvény DNy-i sarkában. A négyzet alakú, kőfallal bélelt, nagyjából 3x3 n1-es aknát egyelőre
csupán 100 cm mélységig tudtuk feltárni
biztonsá,
gosan. Az olvasztótér alapozásának ENy-i sarka előtt
egy n1ásik, kisebb akna (II. sz.) került elő, a n1ostani
terepszinttó1150 cm n1élységben. A ineglehetősen sz(ík,
téglalap alakú akna mérete 100x220 cm, három oldalán
kőfallal bélelt (Ny-i falát a mCíhelyépület fala jelenti),
D-i oldalát pedig a kötött agyagos altalaj alkotta, ahol
a bontás során deszkabélés lenyo1natát figyeltük n1eg.
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Az aknát jelentkezésétől számítva 420 cm n1élységig
tártuk fel, alja összeszűkült egy ovális alakú gödörré,
melynek teljes feltárására n1ég nem került sor. Betöltése
nagykövcs, téglás törmelék, volt. A téglák az elpusztult
olvasztótérhez köthetó'k. Erdekes, hogy az I. sz. akna
e lőterének
szintje mintegy 180 cm-rel volt mélyebben,
,
n1int az E-i részen feltárt helyiségek padlószintje s a
tCíztérbe vezető lépcső legelső foka. Az I. sz. akna K-i
oldala mellett lévő, csaknen1 2 n1 n1agas felmenő falazatban egy fali fülke és egy szellőzó1<ürtő(?) n1aradványa
került elő, n1elyek kialakításánál gótikus és reneszánsz
kőfaragványokat használtak fel. A feltételezett szellőző
kürtő a műhelyépület K-i oldalán lévő, külön bejárattal
rendelkező, s a kemence tűzterének lépcsős lejáratához
futó, folyosóba vezet. A folyosó járószintje n1egegyezett
az E-i helyiségek szintjével, felmenő falazata n1indössze
2 kősor magasságig maradt meg. Döngölt vagy tapasztott padlóval nem rendelkező járószintjét átvágva, 50
cm n1élységig vizsgáltuk falának alapozását és a hozzá
tartozó rétegsort az „A" szelvényben.
,
Szintén megvizsgáltuk az EK-i helyiség falainak
alapozását a k ülső falsík előtt, s átvágtuk az épület
padlószintjét is. A műhelyépület falai a Ny-i falat kivéve a park gyepszintje alatt közvetlenül,
egy ásónyom
,
mélységben jelentkeztek. A két E-i helyiség betöltése
a inűhely köves-téglás on1ladéka volt, hasonlóan az
aknák és a kemence t(ízterének betöltéséhez. Az „A„
szelvényben n1egfigyelt, mélyebben lévő munkaszintet
17. századi leleteket tartalmazó, tömött rétegsor fed te,
s szinte n1inden n1etszetfalban inegfigyelhettük a jellegzetes, fehér színű kőporos feltöltést, melyet a n1Cíhely
pusztulása és megszüntetése utáni szintkiegyenlítés,
tereprendezés végett szállítottak ide. Ez a réteg néhol a
n1Cíhely on1ladékát is elfedve, közvetlenül a humusz alatt
jelentkezett. Az újkorban a park területét feltöltötték,
végleg eltüntetve a inCíhelyépület még látható falait.
Ebben a feltöltésben sok n1ásodlagos h elyzetben lévő
középkori leletet találtunk. A, mLíhelyépület falalapozásának vizsgálatakor és az EK-i helyiség padlójának
átvágásakor 16. századi rétegsorokat figyeltünk n1eg.
A n1Cíhely kutatása során az ágyúöntés technológiai
folyamatának szinte vala1nennyi fontosabb n1ozzanatához köthető leletcsoport eló1<erült. Ezeket főként az
épület k ülső falsíkja melletti rétegekben, beásásokban
n1Cíhelyhulladék forn1ájában tártuk fel. A nagyszán1ú,
pozitív és negatív öntőn1intákból kien1elendó'k azok a
feliratos töredékek, n1elyeken öntési dátumok, s I. Rákóczi György fejedelem titulusai olvashatók. Napvilágra
kerültek a nagy öntőformák összeszorítására szolgáló
vasabroncsok, a formákból túlcsordult, lecsepegett, ill.
a kemence fenekén visszamaradt és megdermedt bronzolvadékok. Nén1ileg ineglepő módon a n1Cíhelyhulladék
között nagyobb méretlí, vélhetően hibás öntvényekhez
tartozó ágyúcsőtöredékek is eló1<erültek. A mCíhelyépület
belső omladéka alatt, közvetlenül az egyes járószinteken
néhány olyan szerszám hevert, melyeket a mlíhelyhez
köthetünk. Az épületrészek omladékából előkerült

több száz vaslelet zön1e is minden bizonnyal a mlíhely
felszereléséhez tartozott.
Különálló csoportját alkotják a feltárt leleteknek a
17. századi tüzérségi eszközök. A ken1ence tüzelőfolyo
sójának padlóján több tucat 9-10 cm hosszú, hegyben
végződő vashüvely, aprópuska került elő, n1elyek né1nelyike a röntgenfelvételek tanúsága szerint golyóval
töltött állapotban van. Ugyanitt látott napvilágot egy
11 2 cm hosszúságú vas n1uskétacső és két,
erősen kor,
rodált állapotban lévő „tüzes labda". Az ENy-i helyiség
padlóján puska- és ágyúgolyókat, ép üveg- és vasgránátokat tártunk fel, a II. sz. aknát kitöltő törn1elékben
pedig tön1egével leltünk üveggránát-töredékeket. Az
egyes helyiségeket fedő omladékrétegben és a feltöltési
rétegekben 17. századi háztartási hulladék, zön1ében
kerámialelet került elő. Kiemelendő egy n1integy 30,
csaknem teljesen ép darabból álló habán kályhacse1npe-leletegyüttes, n1elyet az épület K-i, kü lső oldalán
tártunk fel.
Konzu lens: dr. Benkő Elek (MTA RI), Jósvainé dr.
Dankó Katalin (1v1NM DRM).
RINGER IsTv ÁN

2 9 2. Sárpilis, Országúti -d ű l ő
(Tolna megye) U, R, B, LT, Sza

A terület korábbi adattári adatok szerint több isn1ert
régészeti leló'helyet is magában foglal. Ezek az adatok az
56. sz. út Várdon1b térségében végzett megelőző feltárása során tett terepbejárások eredn1ényeként j elentősen
tovább bővültek. A területhez szervesen kapcsolódik az
M6 autópálya megelőző feltárás TO 009 sz. lelőhelye,
n1elyen újkőkori, rézkori, bronzkori, kelta, császárkori
bennszülött és avar objektun1okat tártunk fel. 2007.
noven1beri terepbejárásunkkor megállapítottuk, hogy
ugyanezek a kultúrák várhatók a területen továbbra is.
A terület nagysága 65,57 ha.
GAÁL ATTILA

293. Sárszentlőrin c határa
(Tolna megye) Kk, Tö

2007 . december 13-án terepbejárást végezten1 Sárszentlőrinc határában a Sió mentén, ahol egy 1772-es
kéziratos térkép által jelölt két „ron1" helyét kerestem.
2002-ben n1ár eredménytelen kísérletet tettem ugyanerre a Sió és a Sárvíz közti részen.32
Eklézsia-kert: A falutól D-re, Sárszentlőrinc és Uzd
között, közvetlenül a Sió egykori n1edrének
Ny-i felén
,
húzódik egy 2-3 n1 relatív magasságú, ENy-DK irányú
gerinc. Ennek DK-i részén, fó1eg a kb. 50 m széles
platóján, kb. 400 m hosszan 15- 17. századi kerán1iát

32
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gyűjtöttem.

A plató tetején nagy területen elszórva
szórványos és apró téglatöredékeket figyeltem meg.
Pap-sziget: A falutól K-re, a mai
Sió és a I-lolt-Sió kö,
zött, az országúttól kb. 1 km-re E-ra, közvetlenül a HoltSió Ny-i felén az ártérbó1 kb. 2 n1-re kie1nelkedő, ne1n
túl nagy kiterjedésCí don1bon a fentihez hasonló jelleglí
leletanyagot
találtan1. A do1nb tetején egy valószínűleg
,
E-D irányú falszakasz kiszántott tégláit figyeltem n1eg,
kb. 1 n1 hosszan. Bár a faldarab környékén en1bercsont
egyáltalán nem jelentkezett, valószínCílcg mégis templomként azonosíthatjuk a maradványt.
A lelóbelyek falu névvel való megfeleltetése egyelőre
nen1 megoldott.
K. NÉMETH ANDRÁS

29Lt. Sátoralja újhely, Vár- hegy
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kú
2007. augusztus 9-én, 15-én és október 15-én elkészítettük a Vár-hegy (IIrsz.:0177/ 22) régészeti geodéziai felmérését, SOKKIA Powerset 3030 R3 típusú lézeres mérőál
lomással. Összesen 1165 pontot mértünk fel, 3x3 m-es
rácshálóban haladva. A terepalakulatok töréseinél ezt a
rácshálót a don1borzathoz igazítva besCírítettük.
A felmérés so rán tereppontként érteln1ezve meghatároztuk a vár felszínsíkjait, ill. az oldalak palástjait.
A megfogható tereplépcsőket (meredek és enyhe dó1ésCí)
egykori, leomlott falszakaszok maradványának, 01nladékának érteltneztük, amelyek tengelye n1eghatározza
a várfalak/ n1esterséges létesítmények irányát. A vár
területén nyolc helyen kisebb falszakaszok külső síkjait
foghatt uk n1eg, ebbó1 magasabban álló feln1enő falsík
összesen kettő volt. Ezen falsíkokat „falvonal„ néven
feln1értük. A falszakaszok irányultsága alapján „feltételezhető fal poligonja„ néven inegadtuk a n1eglévő
falak vá rható felszín alatti futását. A terepen látható
n1arkáns mélyedéseket többszintes épületek, ill. ezek helyiségeként érteln1eztük és mértük fel „épületnyo1nnak„
elnevezve. A köztük húzódó egykori folyosó helyét egy
hosszanti, összekötő mélyedésben találtuk n1eg, n1 el yet
„közlekedő„ néven n1értü nk fel. A Vá r-hegy 20. századi
„hasznosításának„ terepi elemeit véljük felfedezni az
adótorony és épülete környékének négyszögletes terep,
rendezésében. l-Iasonlóan modern koriak a K-i és E-i (a
város fél nézó') oldalakon lévő középkori eredetű sáncba
bevágott kisebb négyszögletes mélyedések, melyek II.
világháborús géppuskafészkek, lőállások lehettek.
Összegezve olyan, a felszíni régészeti (nem destruktív) kutatásokhoz nélkülözhetetlen térképegyüttest
készítettünk el, an1ely értelmezhető módon ábrázolja
a felszíni terepi mintázatokat, valamint a felszín alatti
geofizikai n1ódszerekkel n1egfogható ele1neket. Mindezek segítségével pedig n1egpróbáltunk egy előzetes
rekonstrukciós képet adni a várról.
Munkatársak: Ringer István régész, Gyói Zsomb or,
I-Iermann Orsolya Zsanett egyete1ni hallgatók.

29 5. Sávoly, Major-d ű l ő
(Somogy megye) U, B
2007 áprilisában régészeti felügyeletet láttunk el az M7
autópálya építése közben.
4. Zh.: A sávolyi célkitermelőhely Ny-i részén 64
régészeti objektun1 került elő. Háron1, kevés kerámiatöredéket tartalmazó gödöralj a lengyeli kultúra
időszakát képviseli, a többi a kisapostagi ku ltúrához
tartozik. A bronzkori objektumok t úlnyon1ó többsége
sekély gödöralj kevés kerátniatöredékkel, de több rnélyebb tárolódödröt is feltártunk, ezekben kis edények,
hon1bárdarabok mellett néhány kőeszközt is találtunk.
Az egyik objektun1ból ép őrlőkő került elő.
5. lh.: 1\ vasútállomásra vezető közút 1nellett
17 régészeti objektumot tártunk fel 2007 . ápr ilis
10-12. között. Az ob jektu n1ok az útkorrekció 100
m-es hosszáb an, e lszórtan jelentkezt ek. A kisapostagi
kultúrához tartoztak, általában sekély gödöra ljak,
de táro lóverem is került elő. Megfigyeltünk több,
paticcsal feltöltött gödröt is. A leletanyag döntő része
kerámiatöredék, az egyik objektumban ép díszedényt
találtunk.
Munkatársak: An1brus Edit, Balla Krisztián, Cserép
Tamás, Ferencz Bálint és Nyári Zsolt.
NÉMETH PÉTER GERGELY

296. Segesd, Ré t föl d-d űlő
(Somogy megye) Kk
2007 februárjában gázvezeték nyon1vonalán régészeti
szakfelügyelet közben folytattunk feltárást. A felszín i
leletek a lapján a vezetékszakasz végén, a 3.000 n1-szelvénytó1 Ny-ra a vezeték és a 68. sz. közút keresztezésétó1
K-re kb. 50 111-re találtunk egy jelentős, intenzív lelónelyet. A vezeték nyomvonala ezt - a talált leletanyag
alapján középkori - lelóbelyet kb. 100 m hosszúságban
szeli át.
A vezeték építése során 114 m hosszú, és 3 in széles,
K-Ny-i irányú szelvényt nyitottunk, n1elynek tengelyét
a gázvezeték nyon1vonala alkotta. Összesen 29 objektun1ot találtunk két csoportban. Közöttük egy 17 m széles,
szürkés-iszapos feltöltődésCí, objektum nélküli sáv húzódott, amelyben bemosódott szórványos leletek (fó'ként
állatcsontok) kerültek elő. Az objektumok többnyire
egyn1ásba vágott, szabálytalan alakú agyagnyerő gödröknek bizonyultak, inelyek betöltődése folyamatosan,
de nagyjából egy időszakban következhetett be. A leletanyag jel entős rnennyiség(í, jó m inőségCí, többségében
15-16. századi kerámiatöredék, agyaggolyók, több
vassalak, néhány vaskés, kovácsolt vasszeg, állatcsontok (ló, szarvasmarha, disznó és juh, vagy kecske), egy
üveg ablakszem peremtöredéke. Szórványként került
elő 40-50 cn1 n1élységbó1 II. József 1781-1790 közötti
réz egykrajcárosa.
Munkatársak: Molnár István régész, Bajzik Annamária régésztechn iku s.
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297. Serényfa lva, Ófalu
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk

2007 márciusában helyszíni sze1nlét
végeztem a ha,
tárrészben. A lakott területtó1 E-ra a Keleméri-patak
Ny-i oldala mentén futó domb patak felé eső lábán, a
szántott felszínen, 500x250 n1 kiterjedés(í területen nagy
n1ennyiséglí 14-15 . századi kerán1iatöredék és égett
tapasztásn1aradvány került elő. A régészeti lelónely
feltehetően azonos a középkori Málé faluval. A régészeti
lelőhely D-i felére a jelenkori Serényfalva házai inár
rá települtek.
A leletek a miskolci Herman Ottó Múzeumba kerültek.
PuszTAI TAMÁS

298. Sióagárd, Ágoston -puszta
(Tolnai út alatti - dűlő)
(Tolna megye) 1

A területen 1978-ban egy üzemi út szán1ára átvágott
don1bnál a gépek által inegbolygatott avar és rón1ai kori
sírok kerültek elő. Azóta a terület erőtelj esen lekopott,
így a 2007. november 22-én végzett terepbejárásunk
során a felületen - szinte a teljes igénybe venni kívánt
szakaszon - emberi csont1naradványokat találtunk.
GAÁL ATTILA

299. Siófok-Ba laton kiliti, Asztalos utca 2.
(Somogy megye) Ő, Á, Kö ·

A balatonkiliti középkori eredetlí ten1plom közelében, az
Asztalos u. 2. sz. alatti ingatlanon házalap kiásása közben
2007 októberében végzett régészeti felügyelet során két
melléklet nélküli (feltehetó1eg ,középkori) ten1etkezés
inellett több csontváztöredék, Arpád-kori (13-14. sz.)
objektum mellett egy őskori és kevés középkori kerámiatöredék került elő .
Munkatársak: Cserép Tamás, Nyári Zsolt.
I-IoNTr SZILVIA - NÉMETH PÉTER G ERGELY

300. Siójut, Hermecz-föld
(Somogy megye) Á, Kk, Tö, Kú

2007. július 23. és augusztus 3. között feltártuk a középkori Siójut ten1plon1át a Hermecz-föld, Lábadi-tanya
nevCí lelónelyen. A lelőhely már korábban is ismert
vo1t, még Pesty Frigyes említette nleg a 19. században
készült összeírásában, 1979-ben pedig a Son1ogy Megyei
Múzeumok Igazgatósága részéró1 Bárdos Edith végzett
terepbejárást és loka1izálta az egyházat és a középkori
települést. 2006-ban egy limogesi körmeneti kereszthez
tartozó korpuszt találtak a szántásban. A lelet odavonzotta a környék fémkeresőit, és félő volt, hogy az illegális
kutatásokkal a ten1plom esetlegesen megmaradt falaiban
is kárt tehetnek.
Kevés adattal rendelkezünk a juti templommal
kapcsolatban, n1ég védőszentjének neve is a múlt ho-

mályába vész. Templomát 1335-ben említik, tehát a
14. sz. elején n1ár biztosan állnia kellett, 1524-ben pedig
plébánosáról hallunk a forrásokban. A 14. században Jut
heti piaccal, vámmal és révvel rendelkező, jelentősebb
település volt. A templom a faluval együtt a török hódoltság korában pusztult el.
Az ásatásokat ott kezdtük n1eg, ahol a legtöbb kő
törmeléket észleltük. Az egyik kutatóárokban már az
első nap rábukkantunk a ten1plom D-i falának (illetve
falalapozásának) egy szakaszára, amely a szántás alatt,
a felszíntó1 kb. 30 cm n1élyen jelentkezett. Ez a fehér,
n1eszes habarcsba ágyazott mészkó'bó1 rakott falrészlet
legépebb szakaszán kb. 60 cn1 n1élyen és általában
70-80 cm szélességben folytatódott, és kivétel nélkül
már az eredeti fal alapozási szintjéhez tartozott. Sajnos
a felmenő falakat n1ár korábban elhordták.
A ten1plom szentélye külső oldalán félkörívesen,
belül egyenesen zárult, ami azt eredményezte, hogy
épp a sarkokon volt legkeskenyebb a fal szélessége
(45 cn1), ezért a késó'bbiekben ide egy-egy 110x90 cmes támpillért építettek, an1elyek esetében
a köveket
,
sárgásabb szín(í habarcsba rakták. Az E-i tán1pillér vonalához igazodva
egy koporsós ten1etkezést találtunk.
,
A ten1plom E-i oldalát szintén keskenyebbre alapozták.
Ide csatlakozott egy kisebb bővítmény, feltehetően
sekrestye (esetleg csontház), n1elynek alapozását már
kevésbé n1élyítették le, és a ,falakat is hevenyészettebb
n1ódon rakták. A helyiség E-i fala alatt egy sír foltját
észleltük, tehát az építése idején a temető n1ár létezett.
A te1nplon1 belső n1érete 8x3,5 m, külső n1érete 10x5 m,
n1íg a hozzá csatlakozó bővít1nény belvilága 2,8x2,2 m
volt. A templon1 bejáratának meghatározása a Ny-i fal
nagymérték(í lepusztultsága miatt kérdéses, akár a D-i
oldalon tapasztalt kisebb hiátusnál is lehetett.
A falak egységes kő-, és habarcstörmelékkel, emberi
csontokkal vegyes bolygatott rétegbó1 kerültek elő.
Ennek egyik oka, hogy a templon1 pusztulása után a
kőanyagot kitern1elték, aminek során a falak 1nentén
nagyobb, úgynevezett rablógödröket ástak és így megbolygatták a sírokat is. Másik oka a mélyszántásban
rejlik. Összesen 11 sírt tártunk fel, ebbó110 sír a ten1plom Ny-i részéből került elő, és feltehetően az alapító
kegyúr, illetve annak leszár1nazottjainak maradványait
rejtette. A sírok közül egy kisgyern1ek n1ellett egy
állapotos nő és n1agzata vázát, illetve egy feltehetően
gerincbántalmakkal küszködő, talán púpos nő vázát is
feltártuk. Egyes sírokat a késó'bbi ráte1netkezésekkel,
,
illetve rablógödrök ásása során bolygattak meg. Az E-i
bővítmény betöltésébó1 egy vöröses színCí, balatonfelvidéki kóbó1 faragott kapu szemöldökkő-töredéke került
elő. Az ásatás során két ezüst pénzérmét találtunk, az
egyik II. Ottokár (1251-1276) bécsi dénárja, a másik
Luxemburgi Zsign1ond (1387-1437) quartingja, a1nely a
templom korát a 13-15. sz. közé helyezi. Annyi azonban
bizonyos, hogy a templomot a török korig használták,
amire a további leletek (a nagyszámú koporsószög
és kerá1niatöredék n1ellett ökörpatkó, vaskés, bronz
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a miénkhez hasonló hagyn1afejes fibula volt. Mind a
három sír a Szerb ten1plon1 n1ellett ill. a inúzeum bejáratánál került elő, akárcsak mostani
sírjaink.
,
A késő rón1ai sírok felett Arpád-kori településnyomokat észleltünk (égett patics, vonaldíszes fehérre
égetett kerámiatöredékek, vasdarab, őrló'kőtöredék).
ÜTTOMÁNYI KATALIN

32 1. Szentkirály, Jenei-tanya
(Bács-Kiskun megye) A

kőszerszá1nok,

rengeteg állatcsont és kerán1iatöredék,
paticsdarab került napvilágra.
(szarmata) sír szabályos
A 4 római császárkori
,
téglalap alakú, D-E-i tájolású, és rabolt volt. A feldúlt,
gyakran nagyon hiányos csontvázak mellett sok üvegpaszta- és borostyángyöngyöt, bronz karperecet, ruhadíszt és korrodált vasdarabokat találtunk. Egy árkot és
egy gödröt is feltártunk ebbó1 a korszakból.
Munkatársak: Balogh Csaba ásatási technikus, Faur
Zoltán fotós.
KOLOZSI BARBARA - SZOLNOKI LÁSZLÓ

2007. április 3-án bejelentés nyomán helyszíni szemlét
tartottam, n1ert erdőtelepítés során nagy mennyiségct
cserepet gyCíjtöttek be. Helyi lakos kísért ki a helyszínre
és szolgáltatott infor1nációt. A területen 50 cm mélyen
forgatták ineg frissen a talajt, korábban szántó volt itt.
Két helyszínen koncentrálódtak a cserepek.
Az „A" részen egy kb. 15x15 m területen elszórtan
állatcsontok, kézzel formált rossz minőség(í népvándorlás kori töredékek hevertek.
A „B" területen, ettó1 kb. 100 m-re egy kb. 80x50 m
területen láttunk kerámiatöredékeket. Ennek közepén
egy 5x10 n1-es részen hamus szürke talaj jelezte az objektun1 nyon1át, n1elyben igen nagy mennyiségct kerámia
volt koncentráltan, közte paticsdarabokkal. A látottak
alapján egy kisebb avar telep elszórt telepjelenségeire
gondolunk. A hamus szürke folt bizonyosan egy felszaggatott kemence nyon1ait jelzi.
A táj kisebb homokdombvonulatokkal szabdalt, a
terepbejárás során elválasztott két rész talán nem csak
korban tartozik össze, a homokmozgás intenzív a területen n1ég ma is.
H.OSTA SZABOLCS

322. Szentpéterszeg, Tóköz
(Hajdú-Bihar megye) B, Sza

2007 júniusában Szentpéterszeg és Gáborján között
optikai kábel fektetésére került sor. A földn1unkák közben a Hajdú-Bihar Megyei Múzeun1ok Igazgatóságának
nlunkatársai régészeti felügyeletet végeztek. A keskeny
kábelárok 300 nl hosszan érintette a Szentpéterszeg
határában levő lelóbelyet, amely a Gáborjánba vezető
országút jobb oldalán, a falu K-i szélén, a Berettyó-folyó régi és mára már kiszáradt medrének partján, egy
alacsony homokdombon található.
A 300 m hosszan és 1,6 m szélesen lehu1nuszolt
lelóbelyen 32 régészeti objektumot észleltünk, a feltárt
objektun1okból 26 bronzkorinak, 6 rón1ai császárkorinak bizonyult. Feltártuk a késő bronzkori Gáva-kultúra 20 gödrét, 5 árkát és egy kemencéjét. A gödrök
nagyn1éretűek, mélyek és rendkívül leletgazdagok
voltak, többségük jócskán túlnyúlt a feltárható terület
határán. Betöltéseikben gyakoriak voltak az átégett
paticsos, faszenes rétegek. A nagyméretű kemence
agyagból
készült és vörösre égett. Az árkok szinte mind
,
E-D-i irányúak voltak. A bronzkori objektumokból

32 3. Szerecseny határa
„
(Győr-Moson-Sopron megye) 0, Ró, A, Kk, Kú

2007. augusztusban terepbejárást végeztem a tervezett
vasúti pályakorrekció nyomvonalán Gyön1öre, Szerecseny, Gyarmat és Gecse térségében. A Szerecseny közigazgatási területére eső szakaszon három új régészeti
lelóbelyet azonosítottam, és egy már korábban is ismert
lelónelyre vonatkozóan jutottunk új adatokhoz.
Belsőpatácsi-dűlő I. (NIRT 4. k. 7112 lh.): A lelóbely
,
Szerecseny E-i szélétó1
kezdődően egy enyhe homokháton
,
hosszan húzódik E felé., t\ területen 1967-ben szórványosan rón1ai kori és Arpád-kori kerámiatöredékeket,
valan1int néhány tegulát gylíjtöttek. A lelóbely jelentős
,
része ma parlagon hever. A vizsgált nyomvonaltól E-ra egy
nagyobb feltárcsázott tarlón és a nlellette elterülő keskeny,
lucernával és ritkás f{ível fedett parcellán (az utóbbiakon
nagyon nehéz észlelési feltételek mellett) elszó1tan
,
Arpád-kori (bogrács is), ró1nai kori, és kevesebb őskori
cserépdarabot találtam (újkoriak kíséretében), valamint
egy kovatöredék is előkerült. A telepnyom Ny-i irányban
nagyobb területre terjed ki, mint azt korábban feltételezték. Dél felé a tervezett vasúti nyomvonal és a régi ,sínpár
közötti részen is találtam néhány apró, jellegtelen Arpádkori cserepet, az itt erősen elgazosodott tarlóban.
Belsőpatácsi-díílő II.: Az iménti lelőhelytó1 DNy
felé az új vasúti nyomvonal és a nyomvonalat keresztező fasor két oldalán - részben kukoricában, részben
,
feltárcsázott tarlón - elszórtan Arpád-kori és kisebb
számban késő középkori edénytöredékek jelentkeztek.
A telepnyon1 egy ÉNy-DK-i irányban elnyújtott enyhe
don1borulaton helyezkedik el. A leletek többnyire apró,
jellegtelen oldaltöredékek.
Belsőpatácsi-díílő III.: Közvetlenül az Ilonka-pusztai
bekötőút mellett, az új és a jelenlegi vasúti nyomvonal
közötti részen középkori, kora újkori és újkori kerámiatöredékek kerültek elő, középkoriak nem nagy
számban.
„
Orház (18/a lh.): A szerecsenyi vasúti megállótól és
a község kertvégeitó1 Ny-ra viszonylag egyenletes felszínen elszórtan középkori és 16-18. sz. közé keltezhető
kerámiaanyagot gyűjtötte1n. A rendkívül tarka, változatos cserépanyag viszonylag nagy területen jelentkezett,
de sehol sem n1utatott nagyobb intenzitást.
TAKÁCS KÁROLY
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32Li. Szerencs határa
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0, Sza

325. Székesfehérvár, Budai utca Li3.
(Fejér megye) Kö

2007 októberében helyszíni szen1léket végezten1 Szerencs határában.
,
Földvár-d{ílő: Taktaföldvártól E-ra, a Földvár és a
Szerencsi-patak n1ai n1edre között, egy holt Takta-1neder Ny-i partjához kapcsolódó kisebb kiemelkedésen
közepes felszíni leletsűrCíséget mutató, őskori lelónely
került elő (Hrsz.: 0107/ 3-0107/ 17). A területet jelenleg
szántják, a lelónely kiterjedése 200x80 n1.
Kocsonta határa, Takta-part: A 2007
őszén végzett
,
helyszíni szen1lénk során a Takta E-i magaspartján,
közvetlenül a szántott terület és az ártér találkozásánál, a szántóföldön (Hrsz.: 076/ 5, 078/ 6) a part mentén
hosszan elnyúló, őskori és császárkori település sCírCín
elhelyezkedő felszíni leleteit találtuk. A lelónely kiterjedése 500x90 m.
Ond-Barátszög·: A tervezett 39. sz. út nyon1vonalában, a Szerencs-patak K-i partjához futó don1bok lábánál
a szántóföldön (Hrsz.: 0533/1-7) a patakkal párhuzamosan futó, közepes felszíni leletsCírűséget n1utató őskori
és császárkori leletek alapján jelzett régészeti lelónely
található, melynek kiterjedése 970x250 m.
Taktaföldvár: A település D-i határában, a 1~akta
egykori medrei által körülvett kien1elkedésen található
erődítés területén (Hrsz.: 0123/ 1, 0147) több alkalomn1al végeztek régészeti leletmentést vagy helyszíni
szemlét. A, kutatások alapján e helyen újkőkori, rézkori,
valan1int Arpád-kori település- és erődítésmaradványokkal szán1olhatunk. Az erődítés korát n1ég nem sikerült
pontosan ineghatározni. A 2007 őszén végzett helyszíni
szemlénk során n1egállapíthattuk, hogy a lelónely Ny-i
feléhez kapcsolódó egykori települést már teljesen
elbányászták, és helyére trágyát deponáltak. A földvár
sáncát erdő fedi. A közelmúltban gépi erővel ismételten
bányászni kezdték, ami a sáncban feltárta egy egykori
kőszcrkezet maradványait.
Feltehetően a szerencsi Taktaföldvárhoz tartozhattak azok a külső települések, melyeket a 2007-ben
végzett helyszíni szem le során a földvár közvetlen környezetében, a Takta egykori magaspartján találtam meg.
Ezek egy része n1ár Mezőzon1borhoz tartozik.
Vincze-1najor 1.: A késő bronzkorból származó kardlelet
és kerá1nia került a Herman Ottó Múzeun1ba erró1 a helyró1. A Vincze-major K-i oldalán n1arkánsan kie1nelkedik egy
150x70 n1 kiterjedésű dombvonulat, melyet gyep és erdő
fed, 2007 őszén e helyen felszíni leletet nem találtunk.
Vincze-major 2.: A 2007 ,őszén végzett helyszíni szen1lénk során a Vincze-major ENy-i sarkában (Hrsz.: 094/1,
094/ 2), egy kisebb kiemelkedésen, szántott területen
közepes felszíni leletsűrCíséget mutató, őskori kerámia
által jelzett régészeti lelónelyet határoztunk meg, mely D
felé feltehetően a tsz-telephely gyeppel fedett területén is
folytatódik. A lelőhely ismert kiterjedése 200x130 n1.
A leletek a n1iskolci Herman Ottó Múzeun1ba kerültek.

2007. június 26. és július 4. között próbafeltárást végeztünk a telken (Hrsz.: 8483/ 6). Az újonnan építésre
kerülő bejárati csarnok helyén a szelvény teljes területe
igen bolygatott volt. A hun1uszrétegb61 leletanyag nem
került el ő. Az altalajban jelentkezett árok és cölöplyuk
sen1 bizonyu lt régészeti jelenségnek. A Nagyelőadó
területén nyitott 2 szelvényben egy középkori vizesárokrendszer részletét tártuk fel. Mindegyik árok betöltését
fekete hun1usz adta, an1i alapján arra következtettünk,
hogy az árkokat nem betöltötték, hanem saját maguktól
szakadtak be, töltődtek be. Ennek megfelelően igen
kevés leletanyag került elő, néhány kerámiatöredéken
kívül egy szarvasmarha lábszárcsont-töredék és egy
darab vasszög.
Július 24. és augusztus 6. között n1egelőző feltárással
folytattuk a kutatást. További 5 árok és 1 gödör került
elő. A korábban feltárt 1., 4., 5. sz. objektum tovább
folytatódott a kibővített területen is, és a feltárható
területró1 n1inden irányban túlnyúltak. A n1ost feltárt
objektun1ok közül háron1ból került elő középkori kerá1nia és állatcsont, a többi leletanyagot nem tartaln1azott.
A Ny-i szelvényfalban a 6., 7., 4. sz. objekturn felett egy
vékony csíkban az altalajjal megegyező sárga hon1okcsík
látszott, an1ely valószín(íleg a fent említett objektumok
feltöltésekor kerülhetett oda. Esetlegesen a középkori
járószintre utaló adat. Megállapítottuk, hogy a középkori
település nagy valószín(íséggel a feltárás területétó1 Nyra, a Budai utca felé terülhetett el. Nekünk valószínűleg
a települést övező, illetve épít1nényt körülölelő árkokat
sikerült azonosítani. Az eló"került leletanyag közelebbró1
nem keltezhető, főzőedények igen kisinéretlí oldaltöredékei.

;;
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KOVÁCS LORÁND ÜLIVÉR

326. Székesfehérvár, Honvéd utca 2-Li.
(Fejér megye) Kk, Kú
,

2007 őszén négy, hozzávetőleg E-D-i irányú kutatóárkot
húztunk a terü leten, n1elyekbcn megtaláltuk az 1541-43
között épített sánc- és árokrendszerhez tartozó kb. 2025 in széles árkot, mely 2,5-3,5 m-nél n1élyebb lehetett.
Teljes n1élységét a feltörő talajvíz n1iatt nem tárhattuk
fel. Az árok partoldala egyenletesen n1élyült az árok közepe felé. Déli partja mellett en1elkedett a sánc, inelyet a
rétegrajz és cölöp-, illetve gerendamaradványok alapján
azonosítottunk. A sánc szélessége az ároktól a Honvéd
utca D-i házsoráig tarthatott és kb. 20-25 in széles lehetett. A budai külváros sánccal és árokkal elkülönített teilletve az Örcghegyig
rületén kívül egészen a körgyCírűig,
,
álltak a Civitas Exterior házai. Igy nem n1eglepő, hogy a
cölöplyukak, egyes szen1étgödrök középkori eredetűek
voltak. Teljes középkori objektumot nen1 sikerült találnunk. Az árokban feltárt további objektumok (falmaradványok, emésztőgödör, pince, kút, szemétgödrök) újkori,
illetve legújabb kori eredetCíek voltak.
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!\feltárt 12-19. századi keránuatöredékeket a Szent
István király Múzeumba szállítottuk.
SIKLÓSI GYULA

327. Székes fehérvá r, Ko ro názó tér 3.
(Fejér megye) Kk, Kú, Tö

2007. június 25. és 2008. január 3. között régészeti feltáD-i, alá pinrást végeztünk a telken (Hrsz.: 386). Az épület
,
cézetlen frontján egy 28,46 in2 és ennek E-i oldalán két
kisebb, összességében 15 m 2 alapterület(í helyiségben.
A kutatott terület a királyi bazilikához D-ró1 csatlakozó, kolostor jellegCíen kiépített épületegyüttes
kerengőjének udvara. Az eddig alápincézetlen részen
a feltételezett középkori rétegekkel szemben 3-3,5 111
tnélységig újkori és kora újkori feltöltési rétegeket találtunk. Ezek kora közelebbró1: 19- 20. századi csatornák, a
20. sz. elején betemetett kút, egyn1ást n1etsző török kori
gödrök, részben 17. századi és 18. sz. eleji leletanyaggal.
A gödrökbó1 néhány középkori kőfaragvány is előke
rült, közöttük egy román kori, levéldíszes ívrészlet és
gótikus tagozatok. A gödrökkel a területen egykor álló
középkori épületek alapfalait is csaknem egészében
elpusztították. Csatlakozó középkori rétegek hiányában
a falak helyzetébó1 és a gödrökben talált néhány gótikus faragványból sej thető csak, hogy a kolostor jellegCí
prépostsági épületegyüttes elbontása után emelt 14-15.
századi épületekhez tartoztak.
A gödrök alatt a kerengőudvar te1netőjének maradványaként 13 bolygatott sírt tártunk fel. A sírokat
habarcs- és kőtörn1elékes, feltehetően 10-11. századi
feltöltési rétegekbe ásták bele.
Biczó PIROSKA

328. Székes fehérvár, Nagy Lajos ki rály utca
(Fejér megye ) Á, Kö

2007. május 15-én próbafeltárást végeztünk a telken
(I-irsz.: 14677/27) . A tervezett lakóház ÉNy-i oldalán
kb. 65 rn 2 felületlí, kb. 18,5x3,5 n1 nagyságú kutatóárkot
n yitottu nk. A gépi erővel történő hu1nuszolást követően
7 objektun1 körvonala rajzolódott ki: 1 sütőkemence
(sütőplatni és han1uzógödör), 1 vasolvasztó(?) vagy
pörkölő(?), 1 méhkas alakú
gödör, 1 nagyobb ÉNy-DK-i
,
irányú árok, 3 kisebb EK-DNy-i irányú árok. A fenti
objektumokból középkori kerámiatöredékek n1ellett
állatcsontok és vassalakmaradványok kerültek elő. Az
előkerült objektumok jellegük alapján a középkori Kisfalud településéhez
tartozhattak, leletanyaguk alapján
,
előzetesen az Arpád-korra keltezhetők.
SCHILLING LÁSZLÓ

32 9 . Székesfehé rvár, O laj utca 12 .
(Fejér megye) Á, Kö
2007 . inájus 4-15. között próbafeltárást végeztünk a
telken (Hrsz.: 9003).

Az utcafronttól, 27 m-re nyitottunk
egy 30 m2-es szel,
vényt, an1elynek ENy-i oldalán, EK-DNy irányú, 25 cn1
mély árok foltja rajzolódott ki. Allatcsont és 1 középkori
kerán1iatöredék került elő beló1e. Az árok irányítása eltér
az utca jelenlegi beépítési szerkezetétó1. 1\ n1egnyitott
felületben több újkori falat, 1 újkori cölöphelyet, 1 újkori
szen1etes-, emésztőgödröt találtunk.
Július 12-17. között a próbafcltáráshoz kapcsolódóan további 50 rn 2-nyi felületet tártunk fel, hogy az
előkerült középkori árok nyomvonalát és annak környezetét tisztázzuk. A hun1uszolás során további, nem
újkori objektun1ot is találtunk a területen. Összesen 10
objektun1ot tártunk fel.
Megállapíthattuk, hogy a több periódusú
lelónely,
,
an1elybó1 jelenleg pontosabban csak az Arpád-kori részeket lehet keltezni, a tervezett épület utcafronti része
felé is továbbte1ied.
Szepten1ber 3-19. között kiterjesztettük a kutatást.
A korábbi feltárásokon előkerült objektu1nok - egy
kivétellel
- a kiterjesztett területeken is folytatódtak.
,
Ujabbak is jelentkeztek, ezek közül háro1nnak lehetett
egyérteln1Cí meghatározást adni, az első egy eredetileg
talán
házhoz, vagy hodályhoz tartozó gödör, amelyet
,
Arpád-kori hulladékkal (kerámia, állatcsont) töltöttek
fel. A második egy a n1unka-, anyagkinyerő gödörbó1
induló árok, a1nely a inai Olaj utca felé kifut a telekró1.
A harn1adik az Olaj utca feló1i telekhatár alatt közvetlenül három részbó1 álló árok, a1nelynek irányítása
egybeesik a telekhatárral. A további objektun1ok (kisebb
kerek gödrök, cölöplyukak, szen1etesgödrök) vagy nen1
tartalmaztak értékelhető leletanyagot, vagy legújabb
korinak bizonyultak.
,
Az előkerült lelónelyet Arpád-kori falurészletként
lehet értehnezni, azzal a kitétellel, hogy valószínCíleg
valan1il yen ipari tevékenységhez (fazekasság?) kötődő
terület volt.
1vfunkatársak: Prander Péter, Schilling László.
KOVÁCS LORÁND OLIVÉR

33 0. Szé kesfehérvár- Pa lotaváros,
Bá tky Zsigmond utca 1-3 .
(Fejér megye) Kk

2007. október 15-én értesítést kapott a n1úzeun1, hogy
a ház előtt optikai kábel fektetéséhez nyitott árokból
kerámia és emberi csont került elő. A helyszínen n1egállapítottuk, hogy a föld1nunkákkal valószínCíleg egy
késő középkori ten1etőt bolygattak n1eg. Az árokból gépi
erővel kitermelt földbó1 késő középkori n1ázas kerán1ia
töredékei mellett embercsontok kerültek elő., Másnap
lehetőségeinkhez n1érten kitisztítottuk az ENy-DK-i
irányú, kb. 40 m hosszú, kb. 0,4 in széles, kb. 0,6-0,8 n1
mélység(í árkot, összegylíjtöttük a leletanyagot, valamint
fényképes és rajzos dokumentációt készítettünk. Az árok
„középső" részén, kb. 20 m hosszú szakaszon, az árok
metszetének n1indkét oldalán további embercsontokat,
sírokat figyeltünk meg.
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A bolygatott te1netőrészlet valószínCíleg a Siklósi
Gyula által 1986-ban az egykori Rác utca-Halász utca
(mai Bátky Zsigmond utca D-i torkolata) feltárt plébániatemplon1 te1netőjének része lehetett a 17. század
elejérő l , melynek kiterjedése eddigi ismereteinkkel
szemben még nagyobb.
Munkatárs: Kovács Loránd Olivér.
SCHILLING LÁSZLÓ

A lelónelyen egy római kori villatelepülést feltételezünk. A villaépület alapfalai a jelenlegi terepviszonyok
mellett a telek mögötti dombháton fekszenek.
Munkatárs: Kovács Loránd Olivér.
SCHILLING LÁSZLÓ

333. Székesfehérvár, Szalontai utca 14.
(Fejér megye) O? , Ró?
//

331. Székesfehérvár, Sajó utca 191.
(Fejér megye) O?
//

2007. n1ájus 14-15-én feltárást végeztünk a telken (Hrsz.:
12355/1), lakóházbővítést n1egelőzően. A megnyitott
9,5x1,7 m felületen 8 objektun1ot lehetett azonosítani.
A felületet fehér mésszel összecen1entált-cementálódott
sóder alkotta. Az alább részletezésre kerülő objektu1nok
iniatt en1beri tevékenység eredn1ényének tartható, más
esetben tófenéknek vagy vízjárás aljának lehetne azonosítani, amit alátámaszt, hogy az érintett területen és a
szomszédos telkeken is erősen kavicsos, sóderes a föld.
Az objektumok részben azonosítható funkciójú gödrök
voltak, részben cölöplyukak és 3 kemence(?). Ezenfelül
részben sikerült azonosítani egy lépcsőszerlí jelenséget,
80x15 cin lépcsőfokokkal és legalább 120 cm lépcsőfok
szélességgel. A jelenségek korát behatárolni jelenleg
nem lehet, mivel leletanyag nem került elő, illetve a
fehér meszes sóder felületr61 előkerült 2 pattintott kő
eszköz készítéséb61 származó hulladéknak azonosítható
„kavics'» de inivel a n1indenhol n1egtalálható sóder is
tartalmaz hasonló anyagú kavicsokat, ezért elképzelhető,
hogy tern1észetes törésb61 származik e két „kavics". A jelenségek betöltését fekete sóder (hun1usszal keveredett
sóder), vörös sóder, illetve homok adta. A kemencének
n1eghatározott jelenségek oldalán vörös, apró szen1csés
sáv és szürkés agyagtapasztás volt. Az egyik kemence
esetében az agyagtapasztás égett volt, n1íg a körbefutó
vörös sáv hiányzott, csak az egyik végében volt n1egfigyelhető.

2007 novemberében próbafeltárást végeztünk lakóházbővítéshez kapcsolódóan (l-Irsz.: 16313). A jelenleg is
álló épület kert feló1i végében, a lakóház és az ahhoz
kapcsolódó gazdasági épület omlásveszélyesnek tlínő
falaitól kb. 50-50 cm távolságra, a tervezett bővítés szinte teljes területét lefedő, 3,2x3,2 m nagyságú szelvényt
nyitottunk. A hu1nuszolás során, a kb. 50 cin vastagságú
rétegbó1 rengeteg újkori hulladék mellett, szórványosan
egy-egy őskori? rón1ai kori(?) edénytöredék is el61(erült.
A sárga altalaj szintjét 60 cm mélységben értük el, melynek nyesését, tisztítását követően több objektum körvonala bontakozott ki. A feltárt jelenségek leletanyaguk
alapján nem régészeti korúak, betöltésükb61 kizárólag
újkori hulladék került elő.
SCHILLING LÁSZLÓ

334 . Székesfehérvár, Szalontai utca 15.
(Fejér megye) Kö

2007. n1ájus 31-én próbafeltárást végezten1 a telken
(I-Irsz.: 16313) lakóházbővítéshez kapcsolódóan. A jelenleg használatban lévő lakóház falával párhuzamosan
nyitott 2. sz. árok humuszolása során több objektum
körvonala n1utatkozott, a felület nyesését követően 3
objektumot bontottunk ki. Mindháron1 szabálytalan
alakú gödör volt, betöltésükben előzetesen középkorra
keltezhető kerámiatöredékekkel. A próbafeltárás eredn1ényei alapján tehát az építkezéssel érintett terület
középkori lelónelyen fekszik.
SCHILLING LÁSZLÓ

Munkatársak: Prander Péter, Schilling László.
Kov Ács

LORÁND O LIVÉR

33 5. Székesfehérvár, Szent Flórián körút
(Fejér megye) Ró, Kö
332. Székesfehérvá r, Szalontai utca 6.
(Fejér megye) Ró

2007. június 12-én próbafeltárást végeztem a telken
(Hrsz.: 16422), tervezett úszón1edence építését megelőzően. A 7x5 és 2,4x2 m-es szelvényben a hun1uszolást
követően több objektun1 rajzolódott ki. Egy kisebb, „L"
alakban meghajló árok, 1 nagyobb ÉNy-DK-i irányú
árok, valamint 1 ház(?) körvonala, hozzá kapcsolódó
cölöplyukakkal. A feltárt objektumokból rón1ai kori,
valószín(íleg 2. századi bennszülött kerámia töredékei
kerültek elő. A próbafeltárás által nem érintett, de a
késó'bbi építkezés során megsen1misülő, kb. 5 m 2 nagyságú területen az „L" alakú árok és a ház(?) további
szakaszai fekszenek.

2007. július 26-án kezdtük meg a próbafeltárást a telken
(Hrsz.: 20056/ 16). A gépi hun1uszolást 182 cn1 mélységig
végezték, ez alatt hun1uszos betöltés(í réteget találtunk.
Három szelvényünket a tervezett épület alaprajzához
igazítottuk, bennük mintegy 37 objektumot sikerült
azonosítani. Közülük 2 középkori, a többi a római kor
2. századához köthető. A középkoriak egyszer(í, kisebb,
kör alakú, egymástól független beásások voltak. A római
koriak nagyobb, an1orf jellegCí, mintegy 3-4 n1 átn1érőjCí,
inély agyagnyerő gödrök lehettek, n1elyek rendkívül sok
kerámiát tartalmaztak. Három esetben hevenyészetten,
kővel rakott falak maradványait, alapozását is kibon„
tottuk, n1elyek a gödrök fölötti szintr61 indultak. Erdekessége a falaknak, hogy közvetlenül az alapozás alatt
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rón1ai kori kelta maradványok terra sigillata töredékek
együttesével kerültek elő. A lelónely n1inden irányban
továbbterjed, biztosra vehető, hogy a szomszédos területeken ugyanígy várhatóak objektun1ok.
FüLÖP GYULA

336. Székesfehérvár határa
N

(Fejér megye) 0 , B

2007. novemberben terepbejárást végeztem Székesfehérváron a Szárazrét és a Gaja-patak között tervezett
kereskedeln1i gazdasági területen, valamint az Alsóvárosi-rét területén.
Alsóváros·i-rét: A 63 . sz. elkerülőút, a komáromi
és a veszprén1i vasútvonal által határolt úgynevezett
„Alsóvárosi-rét" területe korábban a várost körülvevő
vizenyős, mocsaras térséghez tartozott. A terület K-i
részén egy a környezetébó1 1uarkáns kiemelkedés területén (elsősorban a sCírtín jelentkező vakondtúrások
felszínén) több őskori kerámiatöredéket, valan1int egy
kovakődarabot találtam. A mintegy féltucatnyi cseréptöredék kb. 150 m átmérőjű körön belül, a don1b leg1nagasabb részén került elő. A kerámialeletek apró, vagy
meglehetősen kopott, atipikus oldaltöredékek, rosszul
égetett, rossz n1egtartású cserepek voltak.
Koniáromi-vasútra-clűlő: A 63 . sz. elkerülő út és a
Ko1náron1 felé vezető ,vasút találkozásánál, a vasúttól
közvetlenül D-re egy E-D-i irányban hosszan elnyúló
keskeny don1bhát felszínén bronzkori kerán1iatöredékeket gyűjtötten1. A leletanyag zömmel vastag falú
oldaltörcdékekbó1 állt. Emellett kisebb kő- és tégladarabok, valan1int újkori cserepek is hevertek a felszínen.
A leletek közepes intenzitással jelentkeztek. A leló11ely
egészen a vasút széléig elnyúlik, de úgy tCínik, a vasúton
már nern terjed túl.
TAKÁCS KÁROLY

33 7. Szige tszentmiklós, Felső- Ürge- h egyi -dűl ő
(Pest megye) B, Á, Kk

2006. szeptember 28. és december 8., valan1int 2007. januá r 9. és n1árcius 2. között n1egelőző régészeti feltárást
folytattunk az ún. Felső-Ürge-hegyi-dCíló'ben, építendő
áruház területén. Az ásatást az MO autópálya, az autópályáról Csepel felé vezető műút, az Auchan-Sziget áruház
előtti füves terület, valamint az áruházhoz vezető inlíút
határolta, tengerszint feletti n1agassága 102-103 m.
A n1ár üze1nelő áruház helyén Vicze Nlagdolna (Matrica
Nlúzeum, Százhalombatta) a Vatya-kultúra urnasírjait
tárta fel 2002-ben. Ezért alapos okkal lehetett feltételezni, hogy a lelónely a most beépítendő területre is
áthúzódik. A feltárás n1egkezdése után azonban kiderült,
hogy nen1 a Vatya-kultúra ten1etőjének további részét,
hanem egy eddig isn1eretlen
bronzkori temetőt és te,
lepülést, valamint Arpád-, és középkori objektumokat
találtunk n1eg. A kutatott terület nagysága 49 276 m2
volt, összesen 716 objektumot bontottunk ki, a1nelyek

közül 223 volt sír. (Az illusztrációkat lásd a 286-287.
oldalon!) Többségük kora bronzkori, a harang alakú edények kultúrájába sorolható, de néhány sírból a nagyrévi
kultúra jellegzetes kerámiatípusai is eló'kerültek. Egy sír
az urnan1ezős kultúra anyagát tartalmazta.
1\ kora bronzkori sírokat egy erősen erodálódott,
,
találtuk meg.
EK-DNY-i irányban húzódó don1bháton
,
A terület K-i, DK-i részén egy szint6n EK-DNY-i irányú
n1élyedés - valószínCíleg egykori n1eder, vízjárta rész húzódott. Ettó1 K-re, DK-re bronzkori objektutnokat nen1
találtunk, csak néhány, kevés leletanyagot tartaln1azó,
,
valószínCíleg középkori árok fordult ott elő. Ugy tCínik,
hogy ezen a részen megtaláltuk a te1nető szélét. A vegyes
rítusú temetó'ben nagy szán1ban fordultak elő a vázas
sírok; az összes sír kb. 50%-a csontvázas temetkezés volt.
A hamvasztásos ten1etkezések között a szórt han1vasak
voltak a jelle1nzőek, a hamvakat általában a sírgödör
közepére szórták és mellé helyezték az edényeket, egyéb
mellékleteket. Több jelképes temetkezést is feltártunk,
an1elyekben csak a ten1etkezési tnellékleteket találtuk
meg, emberi maradványok nen1 voltak bennük. Mintegy 30 esetben sikerült megfigyelnünk és feltárnunk a
harangedényes sírokat övező körárkokat. Az árkok kb.
4-5 tn átn1érőjCíek és 30-40 cn1 szélesek voltak, vázas és
szórt han1vas síroknál egyaránt előfordu ltak .
A sírok többségébe nagyszán1ú n1ellékletet helyeztek.
A kerá1niamellékletek egy része általános kora bronzkori
típus: egyfülű korsók, fazekak, urnák. Nagy számban
kerültek elő a harang alakú edények kultúrájára jellemző
edénytípusok: zónás és sávos díszítésű, füles és fül nélküli
harangedények, díszített és díszítetlen peremCí tálak stb.
Az edények mellett jellegzetes mellékletek voltak a kó'bó1
készült csuklóvédő le1nezek és a pattintott, háron1szög
alakú nyílhegyek, a félhold alakú, karcolt díszű csontamulettek, az átfúrt csontgon1bok, gyöngyök. A féntleletek
közül a réztőröket, alabárdot, árakat, vala1nint az öt sírból
is eló'került, a koponyák környékéró1 szárn1azó aranykarikákat és aranylen1ezeket kell megen1líteni.
A sírok n1ellett egy őskori település hulladékgödreit is feltá rtuk. Egy objektumban a zselízi kul túra,
több gödörben az urnan1ezős kultúra anyagát találtuk
meg. A gödrök többségéből viszont csak nagyon kevés
lelet - fó1eg állatcsont, kevés jellegtelen őskori kerán1ia
- került elő, így ezek biztosan nem keltezhetőek sem a
korai, sen1 a késői bronzkorra.
Az őskori objektu1nok
,
mellett feltártunk két Arpád-kori házat, egy kemencebokrot, vala1nint szintén igen kevés leletet tartalmazó,
valószínCíleg középkori, karán1okat
kerítő árkokat is.
,
A leletanyag a ráckevei Arpád Múzeumba került.
Munkatársak: Herbály Róbert, Kis Attila, Rácz Tibor
régészek; Bosnyák Valéria, Deák Gábor, Donka Gergely,
Hajdú Károly, Jakucs János, Káplár Ildikó, Kiss Enikő,
Kiss László, Liebhaber Réka, Péter Dávid,
Sas Alexandra,
,
Szrnka Attila régésztechnikusok; Erdi Benedek, Tóth
Károly geodéták; Pál Róbert, Susics Dianna, Szeredi
Anna régészhallgatók (SZTE).
PATAY RÓBERT
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338. Szilvásvárad, Kelem en széke
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B

2007. április-november között 3 napon át folytattuk
az előző évben inegkezdett n1tíszeres leló11ely- és leletfelderítést a késő bronzkori erődített település területén. A lelónely 5 különböző helyszínén kutattunk. Az
előkerült fémtárgyak mindegyikét GPS koordinátákkal
láttuk el.
A legtöbb időt a Bácsó kő tető és a Kelen1en széke
közti plató felső, Ny-i részének átvizsgálására fordítottuk. A teraszokkal tagolt területen nagy menny i ségű
kerá1nia- és paticstöredék volt a felszínen. Idén többek
közt egy tokos kalapácsot, tokos balták és sarlók töredékeit, nyílhegyeket, öntecsdarabokat és egy aranydrótból
készült hajfonatkarikát találtunk.
Nen1 messze innen, egy sáncon kívül eső teraszon
számos bronztárgyat - köztük egy ép sarlót, tokos balta

és bronzlepény töredékét - gyűjtöttük, amivel sikerült
bizonyítanunk, hogy a n1egtelepülés nem csak az erő
dítésen belüli térségre korlátozódott.
Eredménytelennek bizonyult a Kele1nen széke
környékének a kutatása. A bérc környezete nagyon sok
inásodik világháborús lőszerhüvelyt és repeszdarabot
tartalmazott és ezen a környéken számos rablógödör is
feldúlta a lelőhelyet.
Szintén sok rablógödröt találtunk a Bácsó-bükki
fenyvesben. Itt egy jól felismerhető teraszsor húzódik
és intenzív megtelepedésre utalt a felszínen gyíijthető
nagyobb szán1ú kerán1ia is. Néhány jelentéktelen apró
töredéken kívül fén1tárgyakat sen1 az előző, sem az idei
évben ne1n találtunk. A fenyves aljában eredő forrás
környékén viszont a nagyszán1ú kerán1ia mellett több
bronztárgytöredék utalt ennek a területnek az intenzívebb őskori használatára.
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Szigetszentmiklós, Felső-Ürge-hegyi-dűlő
91. obj., 2006. 11. 1Li. M=1:10

Szigetszentmiklós, Felső-Ürge- hegyi-dűlő
16Li. obj., 2006. 11. 23. M=1:1 0

Mellékletek:
1: Harangedény; 2: Edény; 3: Edény; Li: Tál ; 5: Fazék

Mellékletek:
1: Harangedény; 2: Harangedény; 3: Tál; Li: Tőr;
5: Felszedéskor a hamvak közül kő csuklóvédő került elő

,

Atvizsgáltuk a sáncon kívül eső Fésűs haln1ok környezetét is, de itt egy lándzsahegy darabján kívül más
fémtárgy ne1n került elő.
Munkatársak: Bacskai István, Dankó Szabolcs technikusok; Bíró Péter, Bodnár Csaba, Nagy Nándor, Paár
Ferenc, Szilágyi Márton régészhallgatók.
SZABÓ GÁBOR

339. Szombathely, Belső-Lapos-Alma-dűlő
(Vas megye) Ró, Kk, Kú
2007. július 20-án helyszíni sze1nlét végeztünk a területen (Hrsz.: 0201 / 8-15).
1. sz. Zh.: A m(ívelés alatt álló nagy inezőgazdasági
táblát egyik
oldalán (Ny felé) a Szombathelyt elkerülő 86.
,
sz. főút, E felé útcso1nópont és a Zanat felé vezető aszfaltút határolja. A terület közepén egy a környezetébó150-70

cn1-rel kien1elkedő dombon tegula- és edénytöredékeket
gyűjtöttünk. A lelóbely kiterjedése kb. 100 n1 (K-Ny) x
120 n1 (É-D). A leletek többsége kerá1niatöredék. Ezek
többsége római kori, illetve késő középkori-kora újkori.
Szétszántott objektumokat nem láttunk.
,
A Savaria-Bassiana úttól E-ra kb. 250 m-re kis
település vagy villa lehetett, amely a 2000-ben a 86.
sz. főút új szakasza nyon1vonalán megásott római kori
úttól D-re fekszik.
2. sz. Zh.: Az előzőtó1 D-re eső, learatott terület DK-i
sarkában egy a környezetébó150-90 cm-rel
kiemelkedő
,
dombon kb. 200 m (K-Ny) x 200 n1 (E-D) területen
ró1nai, illetve késő középkori-kora újkori edénytöredékeket gyűjtöttünk. Szétszántott objektun1okat ne1n
láttunk.
Munkatárs: Ván1os Gábor.
lLO N GÁBOR
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3Li0. Szombathely, Pável Ágoston sétá ny 1.
(Vas megye) Ró, Kö, Kú

2007. n1{1rci us 22. és ápri lis 4. között szondázó jellegű
régészeti kutatást végeztünk a telken (Hrsz.: 6742/ 2).
Az 50 n1 2 egybefü ggően kinyitott felületen kb. 80 cn1
vastag, egységes, sötét szürkésbarna, erősen hun1uszos
réteg jelentkezett. /\ réteg építési törn1eléket nen1, csupán szórványos, a rón1ai kortól a legújabb korig terjedő
lel etet tartalrnazott. A jelenség minden bizonnyal az
egy kori C1yöngyös étterem kerthelyiségének feltöltése
lehetett. 'l'ovább n1élyülve ez alatt újabb, 150 cn1 vastag,
az eló1)biektó1 alig különböző jelleg(\ és hasonló korú
leleteket tartalmazó réteget figyeltünk ineg. Sem a fentiben, se1n pedig ebben a rétegben az épített örökség
sen1milyen jelenségét ne1n találtuk. Legalul az altalaj felett 110-130 cn1 vastag, vegyes római réteg jelentkezett,
de - egyetlen cölöplyukat leszán1ítva - érdemi régészeti
jelenség nen1 látott napvilágot. A leletek közül a késő
rón1ai pénzek, valan1int nem túl jelentős számban, és
töredékes állapotban előkerült terra sigillata edények
érdemelnek en1lítést.
SOSZTARITS ÜTTÓ

3Li 1. Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3.
(Vas megye) LT , Ró

2006. november 24. és 2007. február 13. között megelőző
régészeti feltárást végeztünk a szombathelyi Bartók
terem bővítéséhez kapcsolódóan (Hrsz.: 6467/ 9). 1965ben Szentléleky Tihamér vezetésével történt itt kutatás.
Akko r a Zeneiskola építését n1egelőzően szondázó
jelleg(\ ásatást végeztek, amelynek egyik árkát sikerült
a feltárásunkon azonosítani.
Az új épületszárny és így a feltárás alapterülete
is 450 n1 2 volt. További 60 m2 feltárására a kivitelezés
során kerül majd sor. I-Iáron1 n1unkahelyen, a belső udvarban, a zenekari kiszolgáló terek alatti csőpincében és
az épület K-i oldala n1entén tervezett angolakna helyén
folytattunk kutatásokat.
Az angolakna terilletén változó, 0,5-1,2 n1 közötti
mélységben n1odern feltöltés volt, 2 m n1élyen pedig
természetes szürke agyag jelentkezett. A két réteg
között római településnyon1ok, valamint római és
elő. Az angolakna teljes hosszán
kelta leletek kerültek
,
végighúzódott egy ENy-DK-i irányú, csatári kóoó1 rakott, habarccsal kötött rón1ai falazat, amelyet részben
alapozásig visszabontottak. A 40 cm széles fal 12 m
hosszan volt követhető, további 20 m-en keresztül
csak az alapozás maradt n1eg részletekben. A falból
K-i irányban n1eró1eges falak ágaztak le. A hosszanti
fal alapozásában nagy mennyiségben találtunk apró
márványtöredékeket. A fal Ny-i oldalát
pillérszerű ki,
szögellés tagolta. Az objektumot egy ENy-DK-i irányú
út K-i korlátfalának, illetve egy az úttól K-re álló épület
homlokzati falának feltételezzük.
A csőpince területén 1,8 m-es mélységbó1 kezdtük
a feltárást. A fölötte lévő rétegek maradéktalanul el-

pusztultak a Zeneiskola építésekor. Napvilágra került
egy a csőpince teljes hosszában végigfutó rón1ai kori
csatorna (vagy vízvezeték). A k6'b61 épült, habarccsal
kötött építn1ény két oldalán a falakat csaknem n1aradéktalanul kitern1elték; a felépítmény n1indössze
,
néhány n1éteres szakasza maradt csak n1eg. Erintetlen
állapotban találtuk viszont a csatorna egykori alját,
an1elyet rézsútosan lerakott kövekre öntött habarcs
képezett. A habarcs deszkalenyomatokat és emberi
lábnyo1nokat őrzött meg. A 28 n1 hosszúságban feltárt csatorna - vagy vízvezeték? - feltehetően egy út
alatt vezetett. Teljes szélessége 2 m, ebbó1 60-60 cm
széles a két oldalfal. i\tleglepő módon a csatorna nem
a, terepalakulatnak n1egfelelően D felé lejtett, hanem
E-i irányba, azaz Savaria belvárosa felé, ráadásul a D-i
oldalon n1egtaláltuk a vezeték végét.
A csőpincében a csatorna közvetlen közelében feltártunk két római kori kutat, amelyeket a leletanyag a
Kr. u. 2. századra keltezett, valamint egy gödröt és egy
kora császárkori urnás ten1etkezést.
A belső udvarban inegleh etősen kevert betöltés
alkotta a felső réteget, 0-1,5 m-ig, mely túlnyomórészt
római kori leletanyagot tartalmazott. Az alatta húzódó,
szintén kevert töltésrétegben késő ró1nai kori csontvázas
sírok kerültek elő. Összesen 21 sírt tártunk fel. A sírok
egy része egyszerű földsír volt. Tájolásuk nen1 volt
egységes, és figyelemre méltóan sokféle sírba fektetési
módot alkaln1aztak.
A sírok között 11 téglasír volt, amelyeknek építési
n1ódja - egy sátortetőszerCíen összeállított gyermeksírtól
eltekintve - egységes: függó1egesen lehelyezett oldalsó
tegulákra vízszintes fedőtéglákat raktak. A temető téglasírjait két kivételtó1 eltekintve kirabolták. A sírrablás
a temetés időpon tjához képest jelentősen késóob történt, mivel a csontok eredeti helyzetükbó1 j elentősen
elmozdítva, 111indenfajta rendszer nélkül kerültek elő.
Leletek szinte alig n1aradtak a sírokban.
A ten1etőt a leletek a késő rón1ai korba, a 3-4. (esetleg az 5.) századra keltezik. Ebben a korszakban a területet vastag feltöltés borította, a régebbi településnyo1nok
már
régebben eltűntek . A korábbi rétegekben egy épület
,
EK-DNy-i irányú falát tártuk fel, egy további kutat, vala1nint egy nagyn1éretű gödröt. A kora császárkorban itt
állt épület rétegeibó1 nagy n1ennyiségű tárgyi leletanyag
(kerá1nia, érmék, állatcsont) került elő. A legkorábbi
rétegeket kelta kerámialeletek keltezték.
Munkatársak: Kelbert Krisztina és Tárczy Tan1ás
régésztechnikusok, Derdák Ferenc geodéta, Hódi Attila ásatási technikus, Ferencz Eszter és Kiss E. Csaba
restaurátorok.
SKRIBA PÉTER - Kiss PÉTER

3Li2. Szombathely, Viktória út
(Vas megye) R

2007. július 16. és augusztus 10. között megelőző régészeti feltárást végeztünk a bevásárlóközpont építéséhez
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kapcsolódóan (IIrsz.: 1695/ 18). A területen az előzetes
tere pbejárások és kutatások alapján egy kora rézkori
település K-i széle, illetve ró1nai kori temető sírjai voltak
várhatók. A talajviszonyok vizenyős területre utaltak,
a korábbi talaj- és pollenadatok elemzése is ligetes
erdőkre és n1ocsaras környezetre utalt. Valószínűleg a
kora rézkori település K-i szélét találtuk n1eg. Gödrök,
cölöplyukak és egy ken1ence utalt a rézkori megtelepülésre. A várt római ten1etkezések nen1 kerültek elő,
valószínCíleg a most kutatott területt61 kissé északabbra
lehettek.
FARKAS CSILLA

3Li3. Szomód, Gyakorlótér
(Komárom-Esztergom megye) A

2007. október 30-án helyszíni szemlét végeztünk a tatai rendőrkapitányság bejelentése nyomán. A Klapka
György Honvédlaktanyához tartozó katonai gyakorlótér
te rül etén különböző időpontokban csontvázak kerültek
elő. A gyakorlótér a Kon1áro1nba vezető 100. sz. úttól
,
E-ra, Szomód községt61 DNy-ra található. A helyszíni
szen1le során a gyakorlótéren az alábbi megfigyeléseket
tehettük:
flomokbánya I.: A gyakorlótéren először egy régen
(20-30 éve) használt hon1okbányához
értünk, ahol a
,
megtaláló elmondása szerint egy E-D irányú váz került
elő 1 ,5 ln-rei a felszín alatt, továbbá két másik csontváz
töredékeit figyelte meg homokbányászás közben. Az
egyik csontvázat lejjebb a leszakadt homokfal alján
találta. A terület tüzetes átvizsgálása során egy ép korai avar edény került elő. A környéken más régészeti
jele nsége t nem figyeltünk n1eg. A homokbánya fala
folyamatosan omlik.
Homokbánya II.: Egy másik, kb. 3x3 m-es gödörb61
szintén háro1n csontváz került elő. Az egyik homokkitern1elés közben, a n1ásik kettő mikor leszakadt egy
teherautó alatt a gödör partfala. Jelenlétünkkor egy
negyedik, fiatalkorú csontvázának részei is felszínre
kerültek, de ne1n bolygattuk meg. A hu1nuszréteg itt
igen vékony, 20-30 cn1 volt, így feltétlenül indokolt
lenne a ten1ető feltárása.
TRUGLY SÁNDOR - PROHÁSZKA PÉTER SCHMIDTMAYER RICHÁRD

A leletek a nyíregyházi Jósa András Múzeumba
kerültek.
Munkatárs: SzegfCí László.
SCHOLTZ RÓBERT

345. Szőkedencs, Nagy-erdő
(Somogy megye) Kö

2007. április folya1nán az M7 autópálya építésének régészeti felügyelete során a 185+260 kn1-nél, két középkori
gödör került elő. Mindkét objektum gödöralj, erősen
átégett, faszenes, paticsos betöltésCí volt, az egyikben
kevés, a másikban több középkori kerámiatöredék és
patics került elő. A két objektum a korábban feltárt
Cölömpös-árok (NI7 S-55 lelónely) közelében található,
ahonnan a régészeti felügyelet során újabb objektum
ne1n került elő.
Munkatárs: Nyári Zsolt.
NÉtv!ETH PÉTER GERGELY

3Li6. Tata, Káposztás-völgy
(Komárom- Esztergom megye) Á

2007. április 26. és május 25. között n1egelőző feltárást
folytattu nk a területen (I-Irsz.: 0255/31). i\ munka so rán
,
egy 95x50 , m-es területet vizsgáltunk át, 1nelynek E-i
sarkában Arpád-kori gödörházat tártunk fel. Mérete:
271x271x258x320 cn1, DNy-i sarkában téglalap alakú
40x81 cn1-es, kóo61 épített kemence helyezkedett
el.
,
A bejáratot a kemencével sze1nbe n, a ház ENy-i oldalán
találtuk ineg. A ház és a kemence betöltéséb61 hullámvonalas és csigavonalas díszítésű edénytöredékek
egyaránt
,
eló'kerültek. A cserepek nagy része az Arpád-kor második felére keltezhető. A háztól 47 m-re D-re, a feltárásra
kijelölt terület K-i szélénél két árok részletére találtunk.
Mindkettő K-Ny-i irányú volt. Betöltésükb61 régészeti
anyag nem került elő.
Az Ipari Park egyéb területein (Hrsz.: 0255/ 19-20)
2006. nove1nber 23. és 2007. június 29. között végeztünk
megelőző feltárást. Ennek során egy 100x120 m-es
területen egy 250-300 cn1 széles, 70-80 cm mély, többszörösen tagolt, K-Ny irányú árkot ta láltunk, n1elyet
több mint 120 m hosszan, tudtunk követni. Az árok Ny-i
végénél mind D-i, n1ind E-i irányból két-két újabb árok
került elő, betöltésükben régészeti anyag nem volt.
PETÉNYI SÁNDOR

344. Szorgalma tos, Pacsirta utca 25.
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U

2007. január 18-án régészeti helyszínelést végeztünk a telken, ahol 2006 noven1berében kertásás
közben régészeti leletekre bukkantak. A leletek a
hátsó kertben kb. 80 cm mélységben egy 30-50
cm-es kupacban feküdtek. A helyszínelés idején a
gödör környékér61 és közvetlen D-re tőle a felásott
zöldséges- gyü mölcsöskertből is gyűjtöttünk leleteket. A kézzel készített, díszített cserepeket a neolit
időszakra keltezhetjük.

347. Tatabánya, Felső-Rét-föld
(Komárom-Esztergom megye) B, Ró, Á

Az 1998-ban
abbahagyott ásatás után 2007-ben foly,
tattuk az Altal-ér parti, több korszak emlékanyagát
tartalmazó lelónely kutatását: 360 n1 2 felületet tártunk
fel. Az őskorból csak szórványos emlékanyagot találtunk,
a mészbetétes edények kultúrájához tartozó oldaltöredékeket és egy halon1síros korú, 3 nietszeges tőrt. A közeli
római kori épülethez tartozhatott a néhány tegulatöre-
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,

dék. Az Arpád-kori települési réteghez egy további külső
ken1ence köthető. Jel e nleg bizonytalan a kormeghatározása annak a trapéz átmctszct(í ároknak, amely az ásatási
felü letet kettéosztotta Ny- K-i irányban.

az árkok között vagy a domb jelenleg nem kutatott részén épületnyomokra is számíthatunk.
BíRÓ SZILVIA - MOLNÁR ATTILA

LÁSZLÓ JÁNOS

3Li8. Tápszentm iklós, Gazdabolt
(Győr- M oson -So pron megye) Kk, Kú
2007. 1nárciusban helyszíni szemlét tartottam a település
fejlesztésre kijelölt területein. A katolikus plébániaten1plo1ntól K-re, a Fő utcáról nyíló Gazdabolt telkének hátsó
részén és a szo1nszédos telkeken - a Fő utca és a Kertalja
utca között - újkori kerámia töredékek n1ellett nagy
számban került elő 15-16. századi leletanyag, valan1int
késó'bbi, 17-18. századra keltezhető edénytöredékek. Az
el őkerült leletanyag alapján a területen késő középkori
és kora újkori település (a középkori Szentmiklós falu)
települési objektun1ait rejti a föld . A felszíni leletanyag
intenzitása Ny felé, a Fő utca irányába haladva nőtt.
A
telepnyom kiterjedését Ny-i irányban a beépítettség,
,
E és D felé pedig a felszínt borító kultúrnövényzet miatt
nem tudta1n pontosan n1egállapítani.
TAKÁCS KÁROLY

3Li9. Tápsze ntmiklós, Zörögök-dű l ő
(Győr-Moson-Sopron megye) B, Ró
2007 . n1ájus 29. és június 19. között próbafeltárást
végeztünk a Pallosi (I.) kavicsbánya bővítési területén.
a jelenlegi bányagödörtó1 D-re, a
Kutatási területünk
,
tanya épületeitó1 E-ra található don1bhát, a Vezseny-ér
bal partján.
A bánya területén korábban Figler András n1entett
n1eg bronzkori objektumokat,40 a feltárást megelőző
terepbejárások során mi is találtunk kis mennyiségű
bronzkori leletanyagot. Első helyszíni sze1nlénk idején,
2006 októberében 1 OOO m 2-nyi terület már le volt hun1uszolva, a felszínen pedig nagy n1ennyiség(í őskori
leletanyagot gyűjtöttünk. A felszínen bolygatott objektumok elszíneződései látszottak.
A beruházóval kötött megállapodás ellenére n1unkakezdésünk előtt a szóban forgó terület felét - mintegy
500 m 2-t - a kavicsszintig ledózerolták, elpusztítva ezzel
a korábban ott inegfigyelt objektun1okat. A n1aradék
terület feltárása során 7 objektumot tártunk fel. Ezek
közül az egyik egy késő koszideri-kora halomsíros gödör, igen gazdag leletanyaggal (ép bögre, fél edények).
A további 6 objektun1 rón1ai kori árok volt. Ez a korszak
ez idáig nen1 volt isn1ert a lelóbelyró1. A 6 kutatóárokban (300 m 2) további 14 objektun1 került elő: ró1nai
árkok és őskori gödrök. A római árkok viszonylag nagy
mennyiségCí tegulatöredéket tartaln1aztak, ezek alapján

40

XJM RA 35-98.

350. Tárnok, Jobbágyi-felső-vető-dűlő
(MRT 7. k. 12. lh.)
(Pest megye) A
2007. szepten1ber 17. és október 31 . között n1egelőző feltárást végeztünk a lelóbelyen
(Hrsz.: 0101 /3 - 4), n1elyet
,
1975-b en találtak n1eg. Asatásunk során 1 ha kiterjedés(í
területet tártunk fel a lelóbelybó1, további kutatóárokkal vizsgáltuk az ásatási terület körzetét. A község új
ten1etőjétó1 DD K-re 100x100 m-es felületet jelöltünk
ki, ahol az átlagosan 50 cn1 vastagságú humuszréteg
alatt, a homokos agyag altalajon kirajzolódó objektu mok részben árkok, részben hulladékgödrök, részben
kunyhógödrök voltak. A leletanyag egységes, zömmel
kézzel forn1ált, avar kori edénytöredékek kerültek elő
valamennyi objektumból. A gyakran egymást metsző,
egyenetlen aljú és többnyire szabálytalan vonalú árkok
ezen a lelóbelyen jól kivehetően körülvettek egy-egy
területet. Valószínűnek látszik, hogy többször n1egújított
karámok voltak itt. A kunyhógödrök többsége ezektó1
távolabb, egymáshoz közel, zárt csoportban került elő.
A legtöbb kunyhó kisméretű, lekerekített sarkú téglalap alakú, az egykori járószinttó1 0,7-1 m mélyre ásott
gödör egyszerű szelemenes fedésével készült. Fűtésre
és főzésre a kunyhógödör sarkához épített kőt(ízhely
szolgált. Az edénytöredékek és állatcsontok n1ellett több
orsógon1b is előkerült, an1i jelzi, hogy családok is éltek a
falunak aligha nevezhető szálláson. Valószínűnek látszik,
hogy a terület nen1 volt folyan1atosan lakott. Néhány
kunyhó esetében sikerült megfigyelni átalakítás jeleit,
illetve azt, hogy a ron1os kunyhó gödrét újra használatba
vették. A szálláshely ismétlődő időszakos használata
talán a legelóbasználat rendjének volt a következ1nénye.
Osszesen 8 kunyhó n1aradványait tártuk fel, ezek közül
5 egyérteln1Cíen egy csoportban, a karámárkok területétó1 elkülönülve, azoktól 30-40 n1-re került elő. Három
további kunyhó az árokrendszerek közelében volt.
A fentiek alapján elképzelhető, hogy n1ind a kunyhók,
mind az árkok között leh etnek különböző idejCí megtelepülésekhez tartozó objektumok, vagyis a szálláshely
teljes haszná lati idején belül az egyes megtelepülések
más-más területalakítást hoztak létre. Ezek részletes
rekonstrukciója azonban nem lehetséges, hiszen a
szálláshely gyakori használata ugyanazon a kulturális
korszakon belül, a változatlan életmódot folytató csoport
szokásos tevékenységének keretei között zajlott. Mindazonáltal a karámoktól elkülönülő 5 ku nyhó csoportja
alighanem tipikus avar kori pásztorszállás en1léke.
Az ásatás során összesen 37 objektum került elő, a
már említett 8 kunyhó mellett 15 gödör, továbbá árkok,
illetve árokrendszerek. A feltárási terület körzetének
szondázása (17 kutatóárok) további leleteket nem
eredményezett.
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/\leletanyagot a szentendrei Ferenczy Múzeun1ban
helyeztük el.
,
Nf unkatársak: Ecsedy István, Kovács Agnes, Zimborán Gábor.

A leletek a nyíregyházi Jósa András Múzeumba
kerültek.
Munkatárs: Kiss László rajzoló.
SCHOLTZ RÓBERT

RAJNA ANDRÁS

353. Tiszadada, Tiszavirág utca 5.
351. Tiszacsege határa

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B?, Kö

(Hajdú - Bihar megye) U

2007 . október 30-án régészeti helyszínelést végeztünk a
fenti telken, ahol a tulajdonos kertásás közben régészeti
leletekre bukkant. A n1úzeumot Kovács Géza tiszadadai
lakos, a helyi tájház vezetője értesítette.
/\ helyszínen az alábbi leló'körményeket
lehetett
,
rekonstruálni. A szögletes gödröt a telek E-i oldalán,
a szon1szédos telket határoló kerítés tövében, attól
n1integy fél n1éterre ásták ki. A gödör alja a jelenlegi
járószinttó1 kb. 2 111-re lehetett. f\ felszíntó1 szá1nított
0,5-1 111 n1élységben nagy 1nennyiségCí patics, néhány
korongolt edénytöredék és állatcsont jelentkezett. A tulajdonos eln1ondása szerint itt egy 40-60 cn1 átmérőjtí
kerek folt rajzolódott ki, n1ely a 1nélyítés során kihasasodott, s oldalfalai ütögetésre „döngő" hangot adtak. A verembó1 paticsokon kívül cserepek nem kerültek elő.
Feltételezésünk szerint a földmunkák során a
középkori település egyik kitapasztott, s kiégetett falú
méhkas alakú gabonatároló gödrét bolygatták n1eg. A telek a Tiszához közel futó inagaspart K-i, lankás oldalán
fekszik. A gyümölcsöskertben korong nélkül készített
őskori cserepeket gyCíjtöttünk.
A leletek a nyíregyházi Jósa András Nlú zeun1ba
kerültek.
Munkatárs: Mester Andrea gyCíjten1énykezelő.

2007. augusztus 1-6. között feltárást végeztünk a I-Iortobágyi Nemzeti Park területén, ahol 72 kin elektromos
légkábelt cseréltek föld kábelre a „Natura 2000„ progran1
keretében. A tervezett nyon1vonal több régészeti lelóbelyet érintett a település területén, melyeken n1egelőző
feltárást végeztünk. A térinforn1atikai méréseket és
feldolgozást az f\rcheodata Bt. folytatta.
Kis-l~út: A lelőhely a I-Iortobágyi Nen1zeti Park
,
ENy-i
részén, Tiszacsege határában, a Nyugati-főcsator,
na E-i oldalán található, egy védett legelőn. A lelóbely
egy halom K-i oldalánál helyezkedik el. A kivitelezési
n1unkák közben az érintett szakaszon néhány változó
rnéretCí objektum foltját észleltük a kábelárok oldalában és kevés őskori/neolit kerá1niadarabot találtunk a
kitern1elt földben. A kábelárok és védőövezete közel
80 111 hosszan haladt keresztül az újkőkori telepen.
Az objektumokat a humuszban észleltük, ezért csak
doku1nentálni tudtuk a 6 váltózó méretCí és változó
n1élység(í gödröt. Leletanyaga szegényes, de nagyon
hasonló a tó1e 1000 m-re D-re, a Szoros-dCíló'ben elő
került kerán1iaanyaghoz.
,
Szoros-díilő: A leló'hely a Nyugati-főcsatorna E-i
oldalán található, egy védett legelőn. A kivitelezési inunkák közben az érintett szakaszon néhány nagyn1éretű
objektum foltját észleltük a kábelárok oldalában és
sok neolit kerán1iadarabot, állati csontot találtunk a
kiter111elt földben. A nyon1vonal közel 100 111 hosszan
haladt keresztül az újkori telepen. Feltártuk egy korai
AVI< telep 4 gödrét. Változó n1élységlíek, és inéretűek
vo ltak, egy esetben vörös, átégett omladékréteget
lokalizáltunk. Leletanyaguk nagyon gazdag, rengeteg
kerámiatöredéket (oltár is), állatcsontot, paticsdarabot,
orsógombot, csonteszközöket, kagylókat, őrlökődarabot,
obszidiánokat találtunk. A nagy n1ennyiségCí obszidián
kereskedeln1i tevékenységre utalhat, an1it a közeli Tokaj-hegységbó1 hozhattak. Az agyagból készült tárgyak
közül egy kisméretlí antropomo1f figura érdekes, melyet
valószín(íleg dugóként használtak.
KOLOZSI BARBARA

352. Tiszadada, N agy-Nyár-Szeg-dű lő
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kk,

ú

2007. február 19-én régészeti helyszínelést végeztünk
DK-re. A Nagy-Nyár-Szeg-dCílő déli
1'iszadada határától
,
felében húzódó EK-DNy irányú, szántott hon1okbuckákon (97,6 n1) újkori mázas és korongolt késő középkori
kerámiatöredékeket gylíjtöttünk.

ScHOLTZ RóBERT

35Li. Tiszadob, Ó-Kenéz
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, R, N, Á

A részletes tanuln1ányt lásd a kötet 35. oldalán!
ScHOLTZ RóBERT

3 55. Tiszadob, Sós-szék
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza, H

2007. n1ájus 17-én bejelentés nyomán helyszíni szen1lét
végeztünk, mert a címben jelzett helyen egy hon1okbányában honfoglalás kori leletek kerültek elő. A homokos
don1bhát Ny-i oldalát teljesen elhordták, középső részén
egy utat vágtak a don1btetó'be, míg a K-i részén a vékony
hun1usztakarót hordták el. Itt, az út és a lehordott hun1usztakaró alatti partfal találkozásánál háron1 foltot
lehetett megfigyelni.
Az úttól Ny-ra, a mély bányagödör partján en1bercsontok hevertek a felszínen. Az előző napon itt kerültek elő a honfoglalás kori veretek. A háron1 megfigyelt
foltból kettő félbevágott sírnak bizonyult, melyekben
csak a rossz inegtartású lábcsontokat tudtuk kibontani.
Az egyik sírgödörben - állatjáratból - késó'bb egy fél
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bronzkarperec töredéke került elő. A harmadik jelenségró1 ne111 lehetett eldönteni, hogy állatjárat-e vagy
esetleg egy gödör. !\ felszínen heverő embercsontok
egy szinte teljesen n1egsemn1isült sír n1aradványának
bizonyultak, rnelyek környékén több rombusz alakú és
bagol yfejcs veretet találtunk. Az ötödik sír ettől K-re,
az úttest alatt került elő néhány centin1éterrel. Ebben
egy bolygatatlan fiatal nő csontváza került elő. Mellette
fü lbevalót, két letnezes hajfonatkorongot, alkarjain két
pödrött végű ezüst pántkarperecet találtunk.
Október 14-19. között újabb kutatásokat végeztünk
a területen. A domb K-i oldalán előkerült síroktól K-re
kutatóárkot húztunk. Honfoglalás kori sírt nem, csak
egy teljesen kirabolt szarmata sírt találtunk. Ezen a
területen további sírok nem kerültek elő. A hajfonatkorongokkal eltemetett nőtó1 D-re egy újabb, azonos
korú női sír került elő. Emellett szintén találtunk két
lemezes hajfonatkorongot, két hurkos végCí karperecet,
valamint néhány veretet. Több honfoglalás kori sír
nem, mindössze további három szarn1ata sír került
elő a környéken. Ezek egyikében egy ezüst féltorquest
találtunk. A hon1okdon1b elhordása során tehát részben
mcgsem1nisítcttek egy ismeretlen nagyságú honfoglalás
kori és egy császárkori ten1etőt.
Munkatársak: Istvánovits Eszter régész, Bocz Péter,
Bacskai István technikusok.
JAKAB f\TTlLA

3 56. Tiszagyenda, B úzasze rző-ha l om
(Jász- Nagykun-Szolnok megye) Sza, Ge, A, Á

2006. május-november között, majd 2007. június
30-ig régészeti kutatást végeztünk víztározó gátjának
építését megelőzően, a terepbejárás során rögzített ,11„
12„ 13. és 14. sz. lelónelyek területén. A Tisza EK-i
partján elhelyezkedő lelőhelyek
egységes település,
szerkezetet n1utattak, an1it E-ról egy holtág osztott
ketté,
Ny-ról pedig a Gói-tó zárt le. Teljes kiterjedése
,
EK felé kutatottság hiányában nem ismert. A temetők
jelentős része a 11 . sz. lelónely területére esett, a ku,
,
tatásra kijelölt
, terület E-i oldalán, egy EK-DNy irányú
hon1okpart E-i és D-i lejtőjén. A 12 (13). sz. lelónelyen
összesen 16 100 n1 2-t tártunk fel, ahol 582 objektun1
vált is1nertté: 19 sír, 9 kút, 49 ken1ence és égetőhely,
98 ház, 371 gödör, valan1int 36 árokrész. A földbe
n1él yített házak nagy része magán viselte a pusztulás
nyo1nait és az új jövevények építő tevékenységét,
an1inek gazdag leletanyaga már az előzetes feln1érések
szerint is jelentősen hozzájárul a 2-4. században itt élt
szarn1ata lakosság, valan1int a 5. században betelepült
hun törzsszövetség germán népcsoportjához tartozó
gepida népesség együttélésének kutatásához. Ez a kevert szarmata-gepida lakosság olvadt be a 6. sz. utolsó
harn1adában a honfoglaló avarok népességébe. Ennek a
gepida-avar együttélésnek egyik leglátványosabb bizonyítékát találtuk n1eg a 12 (13) . sz. lelónelyen, ahol egy
avar szolgálatban álló nen1zetségfő sírját találtuk n1eg

a régi Tisza itt húzódó holtágának medrében. A harcos
n1ellé kétélCí kardját, a spathat- és a röntgenfelvételek
tanúsága szerint ezüstberakásos vascsatos, szíjvéggel és
veretekkel díszített övét, aranyozott bronzszegecsekkel
díszített pajzsát, egy nagyn1éret(í bronz ivóedényét és
vaslándzsáját helyezték el. A harcost, a feje n1ellé tett
Mauricius (582-602) bizánci császár arany solidusával indították a túlvilági életre. A sírtól ötlépésnyi
távolságra n1egtaláltuk a harcos veretekkel díszített,
felszerszámozott áldozati lovát és kutyáját.
Tern1észetesen ebbó1 a korszakból női temetkezéseink is vannak, an1elyek között két sír maradt fenn
számunkra bolygatatlan állapotban, jelezve azt, hogy
milyen gazdag lehetett az a tucatnyi feldúlt sír is, amelyeket a területen feltártunk. Az elhunyt nők vállán a
korszakra jellemző geometrikus n1intakinccsel borított,
stilizált állatfejekkel, almandin vagy vörös gránit berakással díszített, bronzból öntött ruhakapcsoló tCípár,
fibula helyezkedett el, összefogva a n1ára n1ár csak lenyomatokban n1egmaradt halotti ruha szövetét. Többnyire
a fej alá vagy a varkocs végéhez közel az öv tájékára, a
hajfonat ápolására szolgáló kétoldalas csontfésCít mellékeltek, n1íg az övet ezüstberakásos vascsat díszítette.
Gyakori n1elléket volt a vaskés és a gyűrű is.
Az egyn1ásra rakódott időszakok házai között az
,
Arpád-kori földbe mélyített típus is jelen volt, an1elyeket
nagyon szép korongolt kerámiával keltezhetünk a 10-11.
századra. A sírok között is megtalálhatók voltak e házak
lakói abban a két női sírban, amelyeket bolygatatlan
állapotban tárhattunk fel. Mindkét esetben gazdag
mellélettel eltemetett nőró1 volt szó, ahol az egyiknél
nagyon jó állapotban fennmaradt ezüsthuzalból font
karkötő, bronzból készített plasztikus fejdíszCí gon1b,
és vésett n1adáralakos gyCírCí, a másiknál ezüstfóliával
díszített gyöngysor és vascsat került elő.
A 2007. év munkálatai zö1nn1el a 11. sz. lelónelyen
zajlottak. A kutatást sajnos csak szigorúan a gáttest
nyomvonalában végezhettük, a tervezett hullámtörő
erdősáv területén anyagi okok n1iatt nen1. A 2007. évi
10 100 n1 2 feltárásával 390 objektumot bontottunk ki,
ezeknek nagyobb része településbó1 származott, kisebbik
része pedig ten1etőrészlet volt.
A településrész legértékesebb en1lékei a feltárt 53
ház és 12 kemence vagy tűzhely. Több esetben tapasztott padlót is n1egfigyeltünk. Kemence vagy tCízhely
kevés házból került elő. Feltártunk 168 tároló- és egyéb
r endeltetésű gödröt, 2 kutat, 29 vizes- és kerítőárkot, 27
esetben cölöpgödröt és cölöplyukat, valan1int a fentiekhez nem sorolható egyéb jelenséget, pl. 12 esetben sertés, és kutyacsontvázat. A házak a szar1nata, a gepida és
az avar korból származtak. Az avar házak egy csoportja
felisn1erhető településrendet inutatott.
Kevesebb arányban kerültek elő sírok (87), an1elyeknek többsége (65) 10-11. századi volt és összefüggő
temetőrészt alkottak a ten1plon1 körüli temetó1<et n1egelőző időszakbó l. A ten1ető Ny-K-i irányba egyaránt
folytatódott, Ny-on a tervezett hullámtörő erdősáv
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alá húzódott. A fent nevezett korszakot sodrott bronztorques, karkötő és gylírű, levél alakú csüngő, vésett
és díszítetlen pántgyCír(ík, kör alakú pitykék és S-végű
hajkarikák képviselték. Kevesebb szán1ban kerültek elő
gepida és avar sírok,, valan1int melléklet nélküli sírok,
de a feltárt terület E-i részén gepida sírok csoportját
figyeltük ineg. Ebben az esetben is a ten1ető többi
része a Ny-i szelvényfal alá húzódott, azaz a tervezett
erdősáv alá. f\ sírok közül kien1elkedik két sír, amelyek
nen1 tartoznak a csoportosult sírokhoz. Az egyik egy
gepida harcos sírja, akit teljes felszerelésével (kardjával,
pajzsával, lándzsájával), külön sírban lovával és kutyájával temettek el, hasonlóan a 2006-ban feltárt gepida
harcos sírjához.
A inásik egy avar sír, amelyet len1ezes övgarnitúrája
és teljes lóten1etkezése alapján a korai avar korszakhoz
sorolhatunk.
Kocsrs LÁSZLÓ - MOLNÁR ERZSÉBET

területén, 20x20 m-es kiterjedés(í felszín talajellenállásvizsgálatát végeztük el.
A sziget területére vonatkozóan összegyCíjtöttük
az elérhető árvízi felvételeket (1999, 2000), valan1int
Rákóczi Gábor a terepen elhelyezett illesztési pontok
alapján georeferálható felvételeket készített inotoros
si klóernyőró1.

PUSZTAI TAMÁS

358. Tisza palkonya, Nagy-föld
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B

2007. rnájus 17-én terepbejárást végeztünk a Nen1esbikk,
I-Iejőkürt, Oszlár, Tiszapalkonya és Tiszaújváros között
tervezett szennyvízelvezető csatorna nyomvonalán.
A
terepbejárás során Tiszapalkonya területén egy
,
ENy-DK-i irányú 95 m tfsz n1agasságú dombon és aljában őskori cseréptöredékeket, közöttü k késő bronzkori
típust találtunk.
Munkatársak: I-Iajdú iVIelinda, Szolyák Péter.

357. Tisza keszi, Százdi-sziget
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á, Kö

LENGYEL GYÖRGY

2007 tavaszán és nyarán négy alkalon1mal végeztünk
szisztematikus régészeti terepbejárást a leló'helyen.
,
A szigeten 3 darab, hozzávetó1egesen E-D irányú,
kisebb kiemelkedésekbó1 álló dombvonulat található.
A legszélső, Ny-i dombvonulaton találtuk meg a százdi
bencés apátság n1aradványait, mintegy 70x60 m-es
kiterjedésű területen szétszántva. E helyen nagyon
sok tégla-, bogácsi kő- vala1nint n1észhabarcstöredék
jelezte az egykori
épület helyét. E felszíni leletek által
,
jelölt folt ENy-i szélén nagy n1ennyiségCí emberi csontot találtunk. Az apátság területe a sziget leg1nagasabb
pontja - 95,3 m.
,
Az apátság don1bjától K-re húzódó, E-D irányú do1nbvonulat kien1elkedésein igen kis
felszíni
,
leletsűrűségben elhelyezkedve kevés kora Arpád-kori
kerámialeletet találtunk, köztük cserépbográcsokat.
E don1bsor déli végén további épület n1aradványait
találtuk meg, melyet 20x20 n1-es kiterjedés(í foltban
tégla- és bogácsi kő, valamint en1beri csontn1aradványok jelöltek.
,
Az e dombsortól K-re található, 3. dombsor E-i végén
isn1ét egy téglaépület maradványai kerültek elő, mintegy
30 m átmérőjű foltban szétszóródva. E helyen a szántás
egy ken1ence vagy tűzhely vastagon kiégett, de n1ár
n1állófélben lévő, vörös színű tapasztásának inaradványait is felszínre hozta. A maradványoknál korhatározó
leletet nen1 találtunk. E inaradványok közelében került
elő egy kagylóval teli gödör kiszántott foltja, valamint
néhány újkőkori kerámiatö redék. Összetartozásuk nem
zárható ki.
A geofizikai vizsgálatok területét a régészeti terepbejárás alapján határoztuk ,ineg. Az apátságépület
valószín(ísíthető helyén két, E-D ill. K-Ny tájolású
tengely n1entén végeztünk talajellenállás-mérést. A középső dombvonulat déli végén talált téglaépület teljes

359. Tokaj. vár
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk. Kú

2007. augusztus 24. és noven1ber 15. között régészeti kutatást végeztünk Tokaj vára alaprajzának hitelesítésére.
(Az illusztrációkat lásd a 294-298. oldalon!)
A 610 hrsz. telken kezdtük a n1unkát, mert több
helyi lakos elmondása szerint itt van a vár „templon1a"
és az „alagutak is erre futnak". (Fakla Béla szemtanú:
gyer1nel<l<orában ezen a telken szakadt be egy „alagútba"; Tóth Ferenc emlékezik itt egy beszakadásra, n1ely
boltíves volt és követ dobva bele „az csobbant a vízben
a pince mélyén".) Továbbá állítólag erró1 a telekró1
került elő a 20. sz. folyan1án egy 2x1 m-es bronz- vagy
fémkereszt, melyet egyesek szerint eladtak régiségkereskedőknek (Tóth Ferenc), n1ások szerint azt a telek
tulajdonosa („Kocsa bácsi") visszaásta (adatközlő: Rudó
András?). Harn1adrészt egyes tokajiak arról szán1oltak
be, hogy n1eszesgödör ásása közben itt n1egtalálták az
alagút bejáratát, lőréseket is; sőt az „öreg Rudó" arról is
tudott, hogy valaki itt beszakadt az alagútba és 20 m-t
n1enni is tudott benne, de a továbbhaladást egy másik
beszakadás inegakadál yozta.
A „legendákat" a tények is alátámasztani látszottak:
egyrészt a „Kocsa-ház" (610 hrsz. telek) egyik fala szen11nel láthatólag középkori >,alapokra" épült; n1ásrészt a
telken található egy 6-7 mázsás, vöröses színű, andezitbó1(?) fa ragott kő is, n1elyen egyértelmlí n1egmunkálás
nyomai észlelhetőek - a kő valószínűleg egy középkori
ajtó szárköve, rajta pedig a zárszerkezethez tartozó
faragott ben1élyedések láthatók.
A hátsó telken megkezdett ásatás rövid időn belül
j elentősnek tekinthető eredményeket produkált: a >>Kocsa-ház" alapját képező alaktalan falcsonkról kiderült,
hogy az egy kereken 3 m széles fal felszín fölé n1agasodó,
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1. szelvény

lepusztult része. A 3 n1 széles fal pedig a vár egyik
meg,
határozó épületének, a Vasaló bástyának az E-i fala.
Sikerült egyértelmtien n1eghatároznunk a bástya
n1éreteit: hossza a csúcstól a hátsó falig 27 n1, szélessége a külső falsíkok között 17 ,2 m, a falak szélessége
3 m. Ezek az arányok legjobban Lucas Georg Schicha
hadn1érnök 1664-es alaprajzával egyeztethetó'k össze
(a további ered1nények is ezt az alaprajzot hitelesítik

leginkább). Megállapítottuk, hogy a falak átlagosan
2,5 m n1élységig feltárhatóak a jelenlegi talajvízszint
ellenére is (Tiszalök 1954-ben 4 n1étert emelt a Tisza és
a Bodrog szintjén Tokajnál), de van, ahol magasságuk
a 393 cm-t is eléri!
Kibonto ttunk a Vasaló bástya öt
,
sarkából négyet, E-i oldalán sikerült meghatároznunk
a 17. századi föld-fa szerkezetes sánc indítását is (külső várfal) , sőt azt is megállapítottuk, hogy a földsánc
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bástyához csatlakozó külső falsíkja kb. 3 m hosszan
kővel ki volt rakva (a jelen legi ta lajszinttó1 2,5 méteres
n1élységig), azé rt hogy a bí1stya inellett a földsánc erő
sebb
legye n. 'f'ovábbá valószínCísíthetjük, hogy a bástya
,
E-i oldalán sike rült azonosítanunk a földsánc tetejére
kivezető kapu igencsak lepusztult n1aradványait is - de
ez csak fe lté telezés.
A 610 hrsz. telken tehát sikerült egyértelműen
azonosítanunk a szakirodalomban »Vasaló bástya» néven em lege tett elővédbástyát (eredetileg ágyútornyot),
n1elyet valószínűleg a Serédy-család építtetett az 1530-as
években János Zsigmond seregei ellen.
A 602 hrsz. telken az egykori Merítő bástyát (a külsővár DNy-i bástyáját) kutattuk. Ezen a telken kb. 2 m
inagasságban és 2,5 m szélességben kilátszott a földbó1
az egyértelm{íen korabeli falszövet, melyen két lőrés
külső nyílása is látható volt. Ezt a falszakaszt már több
kutató is azonosította a 17. századi vár DNy-i bástyájával,
a Merítő bástyával (Soós Elen1ér, Détshy Mihály, Csorba
Csaba, Sárközy Sebestyén, Jurecz László stb). A kérdés
csupán az volt, hogy ez a sze1nmel láthatólagkőbó1 épült
falszakasz miként egyeztethető össze a 17. századi vár
föld-fa szerkezetes DNy-i bástyájának kő ágyúkazamatájával, melyró1 a források is inegemlékeznek.
Kutatásunk az alábbiakat eredn1ényezte: a ma is
ineglévő, kóbó1 készült építmény a 16. századi külső vár
egyik bástyájával azonosítható, n1ely a Zsámboky János
féle metszet (alulról szá1nolva) balról a negyedik bástyájára hasonlít legjobban, ugyanis n1ind a kettő ötszögletű
(öt falsíkkal rendelkezik), két szinten találhatók rajtuk
lőrések - alul a nagyobbak, felül a kisebbek, néhol
egy falsíkon kettő is - n1int a valóságban. Tehát
a 17.
,
században épített föld-fa szerkezetes bástya E-i sarkán
lévő ágyú kazamata - maga a 16. századi bástya, n1ely
viszonylag ép állapotban meg1naradt.
Megállapíthattuk, hogy a mai talajvízszint az
ágyúkazan1ata alsó, 1 m széles lőréseinek boltozati
ívénél található jelenleg. E szint felett 3,5 n1 falszövet
doku1nentálható 1na. Tehát, ha belegondolunk abba,
hogy egykoron az alsó lőrések legalább négy n1éterrel a
földszint felett kellett, hogy legyenek - hogy az ellenség
ne tudjon rajtuk ben1ászni -, akkor megállapíthatjuk,

hogy a ina álló fal itt legalább 7,5-8 n1 n1agas! An1inek
persze több mint fele vízszint alatt van jelenleg. Itt
tehát elképzelhető, hogy a bástya egykori falmagasságát megközelítő magasságú falak még n10St is állnak!
Csupán a tiszalöki vizierőm{í miatt mesterségesen
magasan tartott talajvízszint miatt ennek ma a fele se1n
látszik (de egy 1936-os és egy 1920 körüli fénykép inég
tanúskodik erró1) .
A n1eglévő adatok alapján sejthetővé vált, hogy a
608-as telken helyezkedik el a belső vár DNy-i saroktornya, n1ely a 17. században már leo1nlott épületként
szerepel az alaprajzokon. Ennek ellenére nyitottunk
két kutatóárkot a telken, n1elyekkel sikerült tisztáznunk
két, egymásra meró1eges irányú vastag várfalat. Ezek az
egykoron, a DNy-i bástyához tartó várfalak.ként azonosíthatók. Igy sikerült meghatároznunk a belső vár külső
falai közül kettőt, a délit és a nyugatit, melyek vastagsága igen nagy: 260 és 310 cm, feltehetően a közelben
elhelyezkedő lakótorony védeln1e iniatt.
A 606 hrsz. telken első két szelvényünkkel nen1 találtunk falat, de, a har1nadikkal már sikerült megtalálnunk
a belső vár E-i falát és egy arra n1eró1eges falszakaszt,
n1ely talán egy boltíves helyiség egyik
fala lehet. A 4. sz.
,
szelvénnyel szintén megtaláltuk az E-i falat - így annak
iránya inár jól dokun1entálható. A 3. sz. szelvénybe n
pedig sejthetővé, vált, hogy szerencsés n1ódon rátaláltunk a belső vár EK-i sarok.tornyának indítására. E1niatt
jelentős mértékben kibővítettük a szelvényt és sikerült
feltárnunk a 15. századi kerek torony alapjainak közel
felét.
Ugyanezen
a telken (Hrsz.: 606) h elyezkedik el a
,
belső vár ENy-i sarok.tornya is. Kutatását a 607 hrsz., a
»belső tó» - a belső vár egykori szárazárka - szélén kezdtük, de a saroktorony falából n1indösszesen 20-30 cn1
n1agasodik a jelenlegi talajvízszint fölé. Ennek ellenére
sikerült ineghatároznunk egy rövid szakaszon a torony
falának ívesen hajló belső falsíkját - an1i egy fontos
tán1pontot jelent az alaprajz-hitelesítés szempontjából.
Megállapítottuk továbbá, hogy ezen a telken a falak
vastagsága mindössze 130-140 cn1 körül n1ozog, an1i
a 3 m széles falakhoz képest vékonynak tűnik, de a 15.
században nyílván elegendő lehetett.
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Kutatást végeztünk n1ég a 614 hrsz. út Bodrog-parti, kiszélesedő részén, ahol Nyesti György tokaji lakos
eln1ondása szerint falak találhatók. A területen nyitott
szelvényben valóban találtunk falakat, azonban ezekró1
bebizonyosodott, hogy egy 19. századi épület részét
képezik. Itt tovább nen1 kutattunk - így várat magára a
kérdés n1egválaszolása, hogy a 19. századi ház alatt van-e
középkori faln1aradvány, esetleg egy 16. századi bástya.
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a tokaji vár
területén végzett kutatásaink során sikerült azonosítanunk a belső vár külső falaiból hármat, saroktornyaiból
kettőt, továbbá meghatároztuk a külső vár részét képező
Vasaló és Merítő bástya pontos helyét. Előzetes adatok
alapján, úgy tCínik, hogy a 17. századi metszetek és
alaprajzok közül Lucas Georgh Scicha n1unkái a leghitelesebbek.
Az előkerül
t kerámiaanyag jelentős része 18-19.
,
századi . Erdekesebb leleteink egy 16. századi alakos
kályhacsempe, 17. századi indás díszCí kályhacse1npék.
1'ovábbá találtunk két nagy faltörő vas ágyúgolyót, egy
kis sugárágyúba való golyót, egy szakállas puskagolyót
és egy pisztolyba való ólon1golyót, amelyen n1ég az öntő
csonk is rajta volt, an1i tanúskodik a helyi golyóöntésró1.
Szán1os pipa, csizn1apatkó, szög és üvegleletünk is van,
inelyek közül kimagaslik egy talpas kehely töredéke.
Pénzleleteink csak a 18-19. századból vannak.

Az ásatás során összesen
16 objektun1ot tártunk
,
fel. A jelenségek egy Arpád-kori telep szélére utaltak.
Két veremházat tudtunk kibontani, ettó1 távolabb, ezzel
valószínCíleg nem összefüggésben pedig négy árkot.
A többi objektum között két átégett tCízhely nyon1át,
illetve néhány nem összetartozó cölöplyukat tártunk
fel.
,
A vere1nházak kb. 3,5x2 méteresek, tájolásuk
ENy-DK,
,
egymástól 6 n1-re helyezkedtek el. Az E-i valamivel szélesebb, ennek DK-i sarkánál egy 1,5 n1 széles, a háztól távolodva sekélyedő „nyéP' jelentkezett. Mindkettő sarkában
egy oldalán tern1éskövekkel kirakott, inegújított platnijú
kemence helyezkedett el. Nagy1néret(í termésköveket
a házon belül másodlagos helyzetben több helyen is
találtunk. tvlindkét ház hossztengelyének végénél két
n1arkáns cölöplyukat találtunk, ezek tarthatták a sátortetőt. Középső és Ny-i részénél kerek és lekerekített
négyszögCí tárológödrök(?) nyon1ait tártuk fel.
A leletanyagban a kerán1iatöredékek a 12-13.
századra, a tatárjárás előtti időszakra kclteznek. Több
fazék töredéke került elő, illetve c1nlítésre n1éltó a
több viszonylag jó állapotú vastárgy, közte két vaskés
n1aradván ya.
Munkatársak: Koller Melinda, Kisjuhász Viktória és
Kondé Zsófia régészhallgatók.
STIBRÁNYI MÁTÉ
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362. Törökbálint, Égett-völgy
(Pest megye) U, A , Á , Kö
360. Tompa, Külső új sor
(Bács- Kiskun megye) Sza

2007. szepten1ber 17-én terepbejárást végeztünk a Tompa-Kelebia közötti szilárd burkolatú út kialakításánál.
Végigjártuk a meglévő út és földút környezetét, és 2
régészeti lelóbelyet tudtunk lokalizálni. ,
Kiilső új sor 1: Az út nyomvonalától E-ra, a villanyvezeték és az út keresztezési pontjától K-re, sík területen
szántott hon1okos talajon, jó látási viszonyok között,
kb. 50x100 111-es területen elszórtan gyér szarn1ata kori
leletanyagot gyCíjtöttünk.
,
Külső
új sor 2: Az út nyomvonalától E-ra, két tanya kö,
zött egy ENy-DK irányú hát D-i lejtőjén szántott homokos
talajon, jó látási viszonyok között, kb. 30x30 m-es területen
elszórtan gyér szarmata kori leletanyagot
gy(íjtöttünk.
,
Munkatárs: So111ogyvári Agnes régész.

v. SZÉKELY GYÖRGY
361. Tök, Dézsér-tá j
(Pest megye ) Á

2007. noven1ber 6-27. között régészeti feltárást végeztünk gázvezeték fektetését megelőzően. A nyomvonal
középtengelyétó12,5-2,5 m távolságban humuszoltunk,
összesen 1863 n12 területet tártunk fel.
/\. lelóbely a patak DNy-i oldalán helyezkedik el,
súlypontja
az ásatástól K-re volt, a do1nb n1agaslatán;
,
ennek ENy-i részén folytattuk a kutatást.

2007 folyamán próba- és megelőző feltárást végeztünk
a 8102 sz. út és csatlakozó útjai által érintett háron1
lelóbelyen is.
Június 4. és július 4. között dolgoztunk a 8102 sz. út
belsőfeltáró útján. A lelóbelyen a don1btető felé haladva
vékonyodott a hun1uszréteg; a K-i oldalon n1egtaláltuk az
egykori patakmedret. A település leletanyagának egy része és a telepjelenségek n1araclványai a tern1észetes erózió következtében részben a patakmeder betöltésében
voltak. A lelóbely K-i felén, az Égett-völgyön É-D irányban végighaladó egykori patak1neder n1indkét oldalán
intenzív középkori település nyon1aira bukkantunk.
,
A 27 feltárt régészeti objektum között tipikus Arpád-kori
falusi telepjelenségek találhatók: kis1néretCí, négyszögletes alapgödrCí, sarokba épített ken1encés lakóházak,
egy több kemencés mCihelygödör, szabadtéri ke1nencék,
tároló- és hulladékgödrök, árkok. A leletanyag- vékony
falú, sze1ncsés anyagú, hullámvonalakkal és egyenes
vonalkötegekkel díszített korongolt edények töredékei,
bográcsperem, csonteszközök, vaseszközök töredékei alapján a települést a 11 - 13. században lakták.
A belső szerviz úton június 4. és október 31 . között
végeztük a megelőző feltárást./\. topográfiában inár szereplő lelóbelyen a meredek do111boldal alján végigfutó
szelvényben 81 nagyrészt népvándorlás kori és középkori objektun1ot tártunk fel: 31 árkot,30 gödröt, 8 házat,
6 szabadtéri ken1ence maradványait és egy eltemetett
járószintet. Szán1os objektum foltja csak a hun1uszréteg
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alatt megfigyelt, a dornboldalról lemosódott sárga agyagos-sóderes réteg alatt jelentkezett. Az objektu1nok közül
55 nem tartalrnazott korhatározó leletet. Egyetlen objektu1nból került elő őskori kerámiatöredék,,7 objektumból
avar leletek és 13 objektun1 bizonyult Arpád-korinak.
,
A lel ón el yen fel tártuk egy hosszú, egyenes, E-i végén
Ny felé elkanyarodó, bizonytalan korú fal n1aradványait.
A fal feltárása során nem találtunk leletet, a falat ,alkotó
kövek egy része a környező, mélyebben fekvő
Arpád,
kori házak alapgödreibe niosódott be ill. egy Arpád-kori
ház, gödre átvágta a fal alapárkát. A lelőhelyről az avar
és Arpád-kori kerámiatöredékeken kívü l orsókarikák,
vas- és bronztárgyak töredékei, őrlőkövek és állatcsontn1aradványok kerültek elő.
A 8102 sz. úton található lelóbelyen július 4. és
szepten1ber 15. között 183 objektumot, tá rtunk fel. Ezek
közül 169 az új kőkorhoz, 14 pedig az Arpád-korhoz köthető l_
eleteket tartaln1azott. Az őskori jelenségek nagy
része a középső neolitikumba tartozó zselízi kultúrához
tartozik, néhány gödörben azonban a korábbi periódusra
jellemző, ún. kottafejes díszCí kerán1ialeleteket találtunk.
A jellegzetes, tipikus dunántúli leletek n1ellett 1negtaláltuk az észak-balkáni eredetCí Bicske-Sopot-kultúrához
sorolható n1agas, tön1ör csőtalpas tálak töredékeit is. Az
egykori középső neolit település maradványait 20-30 cm
vastag er ősen han1us szürke réteg borította. Ezen a felszínen a jelenségek foltjai alig látszódtak, cölöplyukakat,
házmaradványokat nem találtunk. Ezzel szemben nagy
számban kerültek elő tűzhelyek, egy nagyméret(í, lépcsőzetes szélű munkagödörben 5 tűzhely feküdt egymás
mellett. Megn1aradt a tűzhelyek egykori platnija és néhány esetben a tCízhelyek erősen ívelt oldalának részletei
is. A tCízhelyek - elhelyezkedésük alapján - két idóo eli
periódusba sorolhatók. A neolit házakra a gödrökbó1
előkerült áglenyomatos, égett agyagdarabok utaltak; a
középső neolitikun1 idején ezen a területen is oszlopvázas, sövényfonatú, tapasztott falú házak állhattak.
Egy emberi csontvázat is találtunk, a halottat az
egykori településen ten1ették el, bal oldalán fekvő,
zs ugorított helyzetben. Karjait erősen behajlították,
kezeit a vállához húzták. A csontváz erősen hiányos
állapotban n1aradt n1eg, a csontok deréktól lefelé
hiányoztak. A csontok nagyon n1agasan feküdtek, a
halottat valószínCíleg közvetlenül az egykori járószint
alá temethették.
A lelóbelyen igen nagy n1ennyiségű leletanyagot
találtunk, elsősorban kerámiatöredékeket, nagyon
finom kidolgozású, polírozott, karcolt díszítésű, vörös
és sárga festésCí edények darabjait, a vastag falú házikerán1ia ujjbenyomással, körön1benyo1nással, bütykökkel
díszített töredékeit, egy arcábrázolással díszített edény
töredékeit. Az agyagtárgyak közül a legfontosabb egy
idol, an1elynek egyik oldalán emberi arcábrázolás látható, a hátoldalán a karcolt mintát vörös és sárga festés
egészítette ki. A gödrökbó1 számos kőeszköz is eló1<erült,
kovából és néhány obszidiánból pattintott penge, csiszolt
kővésők, kóoalták töredékei, őrló'kőtöredékek. A 8102 sz.

út Raktárvárosi
úthoz közel eső szakaszán feltártunk egy
,
az Arpád-korba kel tezhető köznépi te1nető több sírját.
A sírok jelentős része bolygatott volt, igen magasan
feküdtek, és a földn1Cívelési 1nunkák során kisebb-nagyobb sérülést szenvedtek. Fontos korhatározó leletek
azonban a többi sírból előkerült bronzékszerek (S-végCí
hajkarikák, fülbevalók, gyCírCík).
A leletanyagot a szentendrei Ferenczy Múzeu1nban
helyeztük el.
,
Munkatársak: Ecsedy István, Kovács Agnes, Zin1borán Gábor.
RAJNA ANDRÁS

36 3. Törökbálint, Égett-völgy, Pannon
(Pest, megye) R

Az Egett-völgy D-i végében a Pannon GSM tervezett
székházépületének helyén, és a csatlakozó létesítmények
területén végeztünk 1negelőző feltárást. 2006 őszétó1
2007 nyaráig az 1,7 hektáros területen 571 objektun1ot
tártunk fel. A a rézkor időszakába, a Kr. e. 4. évezredbe (3800-3500) sorolható leletek kerültek a felszínre.
A völgy K-i oldalán az erdő aljában egy patakn1eder
futott végig. Ezzel párhuza1nosan több helyen feltártuk egy ke rítőárok több szakaszát, 1nel ybó1 a korszakra
jell cn1ző kerámia került elő. A kibontott objektun1ok
jelentős része cölöplyuk.
A lelónely D-i végében a patakmederre 1neró1eges
tengely 1nentén, egymástól szabályos távolságra 15
téglalap alakú foltra bukkantunk a nyesés során. :tvlindegyik 2,5-3 n1 hosszú, és nagyjából 0,5- 1 n1 széles volt.
Bontása során a gödrök belső szerkezete is nagyjából
azonos képet n1 utatott: a felső kb. 50-70 cn1 általában
barnásszürke volt, ez alatt a mélység alatt az objektu1n
lefelé erősen szCíkülni kezdett a gödör fenekén kb.
10 cm magasságig, a betöltés itt barna hun1usszal erősen
kevert sárga homok volt. Mindegyik ilyen objektun1
lelet nélküli volt. Az objektun1ok sajátos for1nája és
elhelyezkedése egyaránt arra utal, hogy funkciójuk
egy bizonyos tevékenységhez kapcsolódi k. A lelónely
kiterjedéséhez képest kevés a hulladékgödör és a házmaraclvány. Mindezek alapján n1egfontolásra érden1es
felvetésnek tartjuk, hogy esetleg rézkori tín1árok telepét,
a nyersbőrök feldolgozásának területét találtuk 1neg, a
leírt objektu1nok pedig a bőrök cserzésére, áztatására
szolgáló cserzőgödrök lehettek.
A terület Ny-i felén előkerü lt objektun1okban
n1észbetéttel díszített, finoman iszapolt, polírozott
kerán1iatöredékeket találtunk. I-Iasonló kerámiaanyag
került elő az egyik igen fontos objektu1nból, n1elyró1
a bontás során tisztázódott, hogy több egymásba
ásott gödör alkotta kon1plexun1ról - többször bővített
munkagödörró1 - van szó, K-i részén egy kemence
nyomaira is bukkantunk. A gödörrendszerbó1 igen nagy
n1ennyiségCí, a korszakot jól reprezentáló kerán1iaanyag
került elő. A lelób ely egészét tekintve korhatározóak
az éles hasi törésvo nalú tálak, vala1nint a függől egesen
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átfúrt füllel ellátott oldaltöredékek, valamint a több
cseréptöredéken a „Furchenstich" díszítés jelenléte.
Két n1ajdnem teljes csonkakúpos aljú, gömbölylí hasú,
hasán és nyakán gazdagon díszített tál került elő a
lelónely ezen részéró1.
A leletanyag a szentendrei Ferenczy Múzeu1nba
került.
,
Munkatársak: Ecsedy István, Kovács Agnes, Zilnborán Gábor.
RAJNA ANDRÁS

36Li. Törökbá lint, Égett-völgy, Transtor
(Pest megye) U, A , Á, Kö

2007 . július 2. és október 31. között megelőző és próbafeltárást végeztünk egy 14 hektáros területen. A lelónelyet háron1 részre bontottuk (I-III) .
A leló11ely középső részén (I.) 500 n12-en n1egelőző
feltárást végeztünk. A korábbi
terepbejárások során n1ár
,
azonosított középkori, Arpád-kori lelónely területén újkőkori és népvándorlás kori objektu1nok is előkerültek.
A lelónely sokkal nagyobb kiterjedéslf, mint korábban
is1nertük. A feltárt 99 objektun1 közül 26 árok, 68 gödör,
2 gödörkomplexun1, 1 szabadtéri kemence, valamint 2
sekély, keskeny árokszakasz. 52-nek a korát lehetett biztosan inegállapítani:
38 újkőkori, 1 avar és 13 középkori
,
(részben Arpád-kori). A lelónelyrészleten K-Ny irányban átfutó, korhatározó lelet nélküli árkok nagy része
is feltehetó1eg a középkori településhez tartozott. Az
újkőkori gödrök vonaldíszes és zselízi kerán1iatöredékeket, csőtalpas tálak töredékeit, kőeszközöket, állatcsontot
tartaln1aztak. Az újkőkori településhez tartozhatott még
két ház alapárka és két köríves árok. Egyetlen árokból
került elő nagyobb mennyiségben avar hullámvonalas
kerámia, valan1int egyetlen vas nyílhegy.
A középkori objektumok a szondázás során a Transtor I. lelónely É-i részén megfigyelt középkori ten1plomn1al egykorúak, a ten1plon1 körül elterülő falu déli
pereméhez tartotak. Egyetlen szabadtéri ken1ence és
néhány viszonylag kevés leletet tartaln1azó gödör inellett egymásba ásott agyagnyerő gödrök két csoportját
sikerült feltárnunk. A középkori objektun1okból szán1os
vastárgy töredéke, kerámiatöredék (13-15. sz.) valamint
állatcsont került elő.
,
A terület Raktárvárosi úthoz közeli ENy-irészén a
próbafeltárás során középkori ten1plomra és a templom
körüli ten1etőt övező kerítőfal alapfalaira, bukkantunk.
A ten1plom félköríves szentélyzáródású, E-i oldalán sekrestyével, Ny-i hon1lokzata előtt egy torony alapjainak
nyon1aival. Feltehetó1eg a 12-13. sz. során épült. A kerítőfalon belül n1integy ötven sírfoltot azonosítottunk.
A feltárást késóob fogjuk elvégezni.
A leletanyagot a szentendrei Ferenczy Múzeun1ban
helyeztük el.
,
Munkatársak: Ecsedy István, Kovács Agnes, Zilnborán Zoltán.

365. Tyukod, Rákóczi utca 59.
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza

2007. január 18-á n lelónely-hitelesítés érdekében az
1972-ben előkerült 2. századi kincslelet pontos előkerü
lési helyét tekintettük meg. A cín1ben jelzett háznál sikerült beszélnünk a megtaláló testvérével, aki n1egmutatta
a pontos helyszínt. A kerítésoszlop ásásakor előkerült
37 érme egy kis edényben volt elrejtve kb. 0,5-1 n1
mélységben. Az akkor leásott betonoszlop jelenleg is
a helyén van, a hátsó udvaro n, n1integy fél n1éterre
az 57. sz. ház falától. A terület, részben feltöltődött
hulladékkal, így n1egfigyelésre nem volt lehetőségünk.
A terület enyhén kie1nelkedik a kert feló1 nézve; tüzetes
átnézésekor összegyííjtöttünk n1integy 30 érmet, két
ezüströgöt, valan1int a palástdísznek az egyik foglalatát,
benne ékkővel.
JAKAB ATTILA

366. Uppony, Cserepes-barlang
(Borsod-Abaúj -Zemplén megye) U

2007. április 6-án helyszíni szemlét tartottunk a barlangnál. A szemle során leleteket találtunk a barlang első
csarnokában: 3x2,2x2,6 cin, obszidián, lamellan1agkő,
kora talán neolitikun1; vala1nint 4x3,9 cm, szürkésbarna,
finom homokkal soványított, 0,6 cm vastag peren1töredék füllel, a töredék bal alján tCízdelt díszítés kezdete, a
jobb oldalán alul ívelt, karcolt díszítés kezdete látható,
kora talán neolitikun1. A barlang jobb oldali ágának végén lévő teren1 ásásából származó, kihordott üledékben
egy 3,3x3,5 cm szürke, zúzott kerámiával soványított
edény nyaktöredékét találtuk.
Munkatársak: Kovács Attila barlangász és Ferenczy
Gergely (Bükki Nen1zeti Park Igazgatósága).
LENGYEL GYÖRGY

367. Újfehértó, Tóhát-dűlő
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) B

,

2007. január 21-én terepbejárást végeztünk Ujfehértó
határában, a Tóhát-dCílóoen, ahol 2001-2002-ben egy
bronzdepó több darabja (tokos balták, sarlók, karperectöredék stb.) került elő a fémdetektoros
kutatás során.41
,
A lelónely egy nagyjából E-D-i irányú don1bháton
helyezkedik el, amelyen viszonylag sok késő bronzkori
(Gáva-ku ltúra) cserepet találtunk. A terepbejáráskor a
korábban előkerült leletek közelében, a don1bhát DNy-i
részén további bronztárgyak kerültek elő, és sikerült
n1eghatározni a depónak a „fészkét" is. Erre egy 2,5x2,5
n1-es szondát nyitottunk, így jó néhány tárgyat sikerült
in situ helyzetben n1egfigyelnünk. A szántás által részben
n1egbolygatott, csekély n1élységben elásott tárgyakat egy

41
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csomóban találtuk n1eg, bronzkori cserepek társaságában. Talán egy edén ybcn ásták el azokat eredetileg. A leletanyagban 6 tokos balta, 6 sarló, 2 karperec, 1 fibula, 1
gomb, 1csákány,1 véső, 7 sarlótörcdék, 2 vésőtöredék, 1
félhold alakú öntvény, 3 nagyobb bronzlepény, 1 kisebb
bronzrög, vala1nint 1 l kisebb tárgytöredék volt.
A depót egy bronzkori objektun1ra ásták rá, ezt
azonban ncn1 túrtuk fel. A lelóbely a dűlőút D-i oldalán
is folytatód ik.
Munkatársak: Szabó Gábor (ELTE), Istvánovits
Eszter, Nagy Márta régészek.
JAKAB ATTILA

368. Üllő, M4- MO csomópont
(Pest megye) Sza

2007. szeptember 3-án helyszíni szemlét tartottunk a
csomópont és a Vecsés közigazgatási határa által határolt területen. A lapos terület közepén egy hosszú,
sekély ÉNy-DK-i dombhát húzódik. Keletebbre ezen a
dombháton, illetve ennek délebbi kinyúlásán tárták fel
2001- 2005 között az Üllő 5. sz. lelóbely MO-M4 csomóponti részét. J\. terepbejárás során rossz n1egfigyelési
viszonyok között, a gazos területen intenzív leletanyagot
azonosítottunk. J\ kerámiaanyag egyöntetűen római kori
(szarmata) volt, néhány állatcsonttöredéket is találtunk.
A lelónely kiterjedése követte a sekély dombhát kiterjedését, a laposabb, egykor vízjárta területen nem találtunk leleteket. Az Üllő 5.
sz. lelóbely feltárása során, az
,
akko ri feltárási terület ENy-i határán (a vizsgált terület
DK-i határánál) a teleptó1 nén1ileg elkülönülve körárkos
temető részletét tárták fel. Ez várhatóan átnyúlik erre
a tervezési területre.
Munkatársak: Stibrányi Máté régész, I-Ietesi Szilvia
régésztechnikus.
REMÉNYI LÁSZLÓ

369. Vajdá cs ka , Te m e tő-dűlő

„

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0
2007. május 26-án helyszíni
szemlét végeztem a tele,
pülés D-i végén, ahol egy E-D-i dombvonulat D-i lábán
található, kis felszíni leletsűrűséget n1utató, őskori kerán1ia által jelzett régészeti lelóbelyet találtam. A leleteket
,
sarjadó vetésben figyelten1 ineg. A régészeti lelóbely E-i
felét a mai település házai részben n1ár elpusztították.
A régészeti l előhely megn1aradt D-i felének kiterjedése
100x70 m.
A leleteket a 1niskolci Hern1an Ottó Nlúzeumban
helyeztem el.
PuszTAI TAMÁS

3 70. Vanyarc, Szlo vácka-dolina

(Nógrád megye) Pa
A Szlovácka-dolina és a Cesz-dolina közti dombtetőn
folytatott 2007. évi ásatás során három hét alatt 22 n12-t

tártunk fel, melynek kétharmadán középső paleolitikus
kultúrréteg részletét bontottuk ki. A leletek - a korábbi
tapasztalatoknak n1egfelelően - a felszín alatt 60-80
c1n-rel, vörösesbarna, repedezett agyagban feküdtek.
Egy helyen 100-110 cn1 n1élységben elértük a n1állott
mészkövet, esetleg a paleotalaj 1nészfelhaln1ozódási
. .,
sz1ntjet.
A 111egn1unkált eszközök mellett tnintegy 700 szilánk és pattinték, néhány faszénsze1ncse, illetve tnállott
andezitdarabka (okker) került elő. A leletek helyi limnokvarcitból, üveges kvarcporfírból, illetve kvarcitból
készültek.
Nlunkatársak: Tóth Zsuzsa, Csippán Péter és Zandler
Krisztián régészek; Priski n Anna, Bakos Bertalan egyetemi hallgatók; Bradák Balázs geográfus.
MARKÓ ANDRÁS

3 71. Vác, Liliom utca 9 .

(Pest megye) R
2007 áprilisában családi ház alapozási 111unkáit követten1
nyon1on (Hrsz.: 2020). A pincegödröt 3 n1 n1élyen ásták
ki, a sárga homok altalaj átlag 150 cn1 mélyen jelentkezett, ez alatt n1ár sóderes réteg húzódott. Kiderült, hogy
a terület erősen bolygatott, részben a korábban itt álló
épület, részben a különböző közn1(ívek n1iatt. Egyetlen
régészeti objektumot sikerült dokun1entálni: a D-i oldalban, a szomszédos 7. sz. ház pincefala alatt a sárga
hon1okba ásott beásás n1utatkozott. f\ szögletes, egyenes
aljú, az alja felé kissé összeszCíkülő, 166 cm hosszú gödör
55 cm mélyen maradt n1eg, betöltése fekete homok, kevés
patics- és faszénn1orzsával. A betöltésbó1 a badeni kultúra
néhány cserepét és pár állatcso ntot gyűjtötte1n.
A pincegödör ásása közben szórványosan en1bercsontok, koporsódeszka-darabok és egy vas koporsószeg
is előkerült. Ezek ahhoz a 18-19. századi temetónöz
tartozhatnak, an1elynek sírjait a Lilion1utca17. sz. alatt
is feltárta1n az 1979. évi lcletn1entés során (MR1~ 9. k.
483-484.) .
J\ telek a váci 31 / 65 l előhelyhez tartozik, sajnos
a beépítettség iniatt a lelóbely ezen része lényegében
1negsen1n1isült.
KŐVÁRI KLÁRA

3 72. Vác, M ahart hajóá llo más

(Pest megye) 1
2007. október 27-én helyszíni szemlét tartottan1 a kikötő
pontonja inellett, ahol előző este Czakó László ipari
búvár egy kóborgonyt látott.
A búvárok n1egmutatták
a követ, an1ely a pontonki,
kötő bejáratától E-ra, a partvédeln1i kövezés aljában állt.
A búvárok előző nap felállították a fekvő horgonyt, hogy
könnyebben kien1elhessük. A lelóbely n1inden bizonnyal
másodlagos. A kő alakja felső részén téglalap alakú, alul
an1orf. A kerek kötéllyuk bikónikus n1etszet(í, vagyis két
oldalról lyukasztották át a követ. A hegyes véső nyon1ai
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0
40 cm

B

A
,

világosan látszanak. A tárgy nehezékhorgony lehetett.
A Büntetésvégrehajtó Intézet előtt korábban talált horgonyokról
évekkel ezelőtt bejelentést kaptam búvároktól.
,
Ugy tudták, hogy a Közlekedési Múzeun1ba kerültek a
tárgyak (vashorgonyokra en1lékeztek), onnan azonban
akkor ne1n kaptan1 visszajelzést. Mindenesetre a most
előkerült darab is összefüggésbe hozható ugyanazzal a
horgonyzóhellyel. A tárgy tö1negét 50 kg felettinek becsülö1n; n1érete kb. 60x30x10 cn1. (Lásd az illusztrációt!)
Ezzel a tárggyal együtt eddig 4 ismert kó'horgony
van Magyarországon. Biztos ineghatározásához a tárgyat
ki kell en1elni és meg kell tisztítani.
TóTH JÁ NOS ATTILA

373. Vác, Tímár utca 5.
(Pest megye) Kk, Tö
2007 őszén próbafeltárást folytattunk a telken (I-frsz.:
3478) . A nagyjából a telek középtengelyében nyitott, kb.
15x2 111 területű kutatóárokban 9 objektumot tártunk fel.
Azok, a1nelyekben leletanyag volt, késő középkorinak,
illetve török korinak határozhatók n1eg. Korábbi rétegeknek, objektun1oknak nen1 találtuk nyon1át, ezek feltehetően a telek is1neretlen idóben történt, néhol 2-2,5
n1-t elérő szintsüllyesztése következtében tlínhettek el
a középkori település e részéró1.
BATIZI ZOLTÁN

3 7 ~.Várdomb, Sárpilisi úti elágazás
(Tolna megye) B, Sza, Á, Kk
2007. nove1nber 22-én terepbejárást végeztünk a területen. A felszíni leletek alapján bronzkori, császárkori

és középkori (Arpád-kortól a 16. század közepéig) leletanyag várható. A terület nagysága 15,34 ha.
GAÁL ATTILA

3 75. Városlőd , Feldacker
(Veszprém megye) U
2007. július 13-án helyszíni szemlét végeztünk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal n1unkatársával együtt az
engedély nélkül zajló föld1nunkáknál. A kivitelezővel
történt egyeztetés után régészeti felügyelet inellett
végezték tovább a gázárak kiásását.
A helyszíni szemle során figyeltünk fel egy már korábban kiásott árokra, amelynek falában és a kitermelt
fö ldben h elyenként jelentős számú őskori edénytöredéket, dörzskövet, kőeszközöket, csiszolt kóbaltatöredéket
találtunk.
A helyszíni szemle során tapasztalt bolygatott objektu1nok körzetében, a kiásott gázárak n1ellett 4 in szélességben, 50 n1 hosszan lehu1nuszoltuk a földet. A felületen beásások ne1n rajzolódtak ki, csupán a leletszóródás
alapján lehet az objektun1okra következtetni. Feltártunk
4 objektun1ot a felület középső sávjában és kutatóárkokat ástunk a felület két szélén. Az árkok leletn1entesnek
bizonyultak. A gödrök leletanyaga (kerá1niatöredékek,
kőeszközök, pattintott kő nyersanyagtö1nbök, szentgáli
és nagyteveli tűzkóbó1 őrlőkődarabok, csiszolt balta töredéke) a lengyeli kultúra végére keltezhető. A kőeszközök
inegengedik a feltételezést, hogy n1űhelytevékenység
folyt a leló11elyen.
A leló11ely a szentgáli Tíízköves-hegy körüli településlánc új, eddig ne1n isn1ert tagja. A 8. sz. és 83. sz. utak által
körülfogott agyagos talajú don1b n1integy 500 in-re Ny-ra

RÉGÉSZETI KU TATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2 007

/

található Városlőd-Ujmajor
lengyeli településtó1. A feltá„
rás a domb EK-i részén, a lejtő aljában folyt. A jelenségek
kis száma és a felület domb lábánál való elhelyezkedése
arra utal, hogy a neolitikus település szélén kutattunk.

kópark M7 autópálya lehajtó n1ellett található részén a
humuszréteg elérte az 50 cm vastagságot és régészeti
objektum nélkül, szórványként 3 őskori, középkori
kerámiát találtam.

s. PERÉMI AGOTA

KOVÁCS LORÁND Ü LIVÉR

/

REGENYE JUDIT -

376. Vá sárosnamény, Kölcsey utca 29.
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 1

379. Verseg, Zsolnai oldal
(MRT 13. k. 27 / L.iS lh.)
(Pest megye) U, LT, Á

2006 szepte1nberében a telek tulajdonosa egy bronz
nyersanyagbuca töredékét hozta be a Beregi Múzeun1ba.
2007. n1ájus 14-én a helyszínen még egy salakdarabot
és egy mészkőrögöt adott át.
A terület isn1ert lelónely, n1elyen 2000-ben egy kerti
tó építését n1egelőzendő Al1nássy Katalin és Istvánovits
Eszter folytattak leletn1entést.42 Az ásatás alakalmával
kora rézkori (tiszapolgári kultúra) és középső bronzkori
(füzesabonyi kultúra) sírokat tártak fel. A mostani lelet, a
találó elmondása szerint, a korábbi szelvénytó1mintegy1
méterre, kb. 80 cm mélységben került elő, rnikor a tóhoz
egy hozzávetó1egesen 2 n1 2 alapterület(í gödröt ásott.
A n1űvelés alatt álló kertben egyéb régészeti jelenséget nem tapasztaltunk.
Ezen újabb tárgyak alapján feltételezhető, hogy nem
csak temetők, hanem egy olyan teleprészlet is található a
területen, ahol egykor bronzöntést is végeztek. A másik lehetőség szerint esetleg egy bronzdepó pusztulhatott itt el.
A leletek a Beregi Múzeun1ba kerültek.

2007 májusában Szeverényi Tamás erdőmérnök
bejelen,
tése szerint mélyszántáskor neolit, kelta és Arpád-kori
cserepek kerültek elő ebben a határrészben. A lelónely
egy erősen lejtős domboldal D-i részén helyezkedik
el,
a Kömrök-patak völgyében. A pataktól kb. 50 m-re
,
E-ra egy nagyjából 150 m-es sugarú körben helyenként
nagyon sű rCfn, a lelónely K-i részén pedig elszórtan fő
ként kelta cserepeket találtunk (grafitos fazékperen1ek
és oldalak, szürke, jól iszapolt kerámia, néhány kézzel
formált perem) . Kisebb n1értékben és jóval elszórtabban újkó1<ori (egy csőtalpas tál töredékébó1 ítélve talán
lengyeli) kerámiát, főként pelyvás soványítású edények
oldaltöredékeit, továbbá néhány obszidiánpattintékot,
hidrokvarcit- darabokat, egy égett kovaszilánkot, egyéb
kőpattintékokat, egy bazalt őrlőkőtöredéket
és több
,
paticsot találtunk. Legkisebb számban az Arpád-kori
kerámia képviseltette magát, erősen homokos soványítású edényoldaltöredékekkel.

PINTYE GÁBOR

KULCSÁR VALÉRIA

377. Vásá rosnamény határa
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) U, LT

380. Véménd, 6. sz. főú t nyomvonala, 6. sz. l e lőhe l y
(Baranya megye) U, LT, Ró, Á

2007. decernber
13-án helyszíni szemlét végeztünk a tele,
pülés E-i határában, egy tervezett ipari út nyon1vonalán.
Füzes-tó: A terepmunka
első szakaszában , a régi
,
koportosi temető EK-i sarkánál, a 41 . sz. főúttól ENy-ra
mintegy 350 n1éterre, a Füzes-tó határrész DNy-i részén
,
találtuk az első, kis intenzitású őskori lelónelyet. EKDNy irányú, becsült kiterjedése: 70x150 n1.
Tomcsányi-tag;: A Régi-Szőló1< határrésszel szomszédos területen, egy n1agas homokháton
azonosítottuk a
,
következő lelónelyet. Az E-D irányú, AVK(?) és szórványos kelta leletanyagot szolgáltató felszíni telepnyom
kiterjedése nagyjából 120x180 m.
Munkatársak: Gál Balázs, Mester Andrea.

2007 . június 2. és szeptember 12. között régészeti
feltárást végeztünk az M6 B003 lelónelyen. Véménd
településtó1 D-re, az M6 autópálya tervezett nyon1vonalán az előzetes terepbejárás során régészeti leló11elyet
azonosítottak, majd a 2006. augusztus 15. és szepten1ber
14. között szondázó ásatás történt. 2007-ben a lelónelyen
kitlizött nagy terület(í szelvényben kutattunk.
A leló11ely a Bozsoki-patak Ny-i partján, egy n1eredek do1nbhát oldalán található, n1ely fokozatosan
platóvá alakul, n1ajd meredeken fut le a patak egykori,
mára már feltöltődött árterébe. A patak felé haladva
az egykori ártér vastag üledéke alól feltört a talajvíz,
az altalajig nem lehetett lemélyíteni a szelvényt. Az
árterületbe két szondát húztunk, ezek egyike teljesen
üres volt, a másikban mindössze két, a neolitiku1nba
sorolható objektum volt. A feltárás így érdemben az
egykori földút vonaláig terjedhetett.
A feltárt területen igen csekély volt az objektumslír(íség, a szórványleletek száma szintén kevés. Az
objektumok a dombháttól lejjebb, fó1eg a patak felé
találhatók. Konkrét településszerkezetre utaló jel nem
volt követhető egyik korszak esetében sen1. A leló11elyen
78 új objektun1ot tártunk fel, ezek alapján a középső
neolitiku1nba 11-et, a kelta/római korszakba 10-et, az

PINTYE GÁBOR

378. Velence, ,,,Lakópark
(Fejér megye) 0 , Kö

2007. október 8-án régészeti n1egfigyelést végeztem a
helyszínen gázközmű kiépítéséhez kapcsolódóan. A la-

42

JANI Rég Ad.: 96.5 és 2001.12J
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Arpád-korba pedig 49-et tudtunk besorolni. Nyolc objektum leletanyag hiányában datálhatatlan volt.
Az újkó'kori objektumok 2 kivételével agyagnyerő
gödrök. Szabálytalan alakúak, a nagyfokú erózió miatt
ma már viszonylag sekélyek. Mindegyik a patak vonalával párhuzan1osan helyezkedett el, nagyjából egy
magasságban követve a patakmedret. Betöltésükben
nagy mennyiséglí kerámiatöredék, pattintott és csiszolt
kőeszközök, továbbá állatcsontok voltak.
A kerámiaanyag kavicsos soványítású, az edénytípusok alapján (enyhén kónikus edényoldalak, bütyök.fülek,
zsinegdíszes és átlyukasztott oldaltöredékek, vörösre
festett csőtalpak és négyszögletes tálak) a dunántúli
vonaldíszes kerámia korai fázisának(?) leletei. Említést
érdemel egy kisméretli, négylábú mécses, vagy oltár
töredéke, egy egészben talált és két, csak kismértékben
sérült edény. A kőanyagban többféle csiszolt kóoalta
és sok pattintott kovaeszköz volt. Egy áttetsző, fehéres
kvarckiistály is a neolit agyagnyerőgödörbó1 került elő.
A neolitiku1nból egyetlen épített konstrukcióra utaló
jel egy jól követhető járószint részlete volt, feltehetően
egykori házpadló maradványa. Környékéró1 nagyobb
elszenesedett fan1aradvány és sok patics került elő.
Az őskorba soroltam a lelónely egyetlen csontvázas
sírleletét (37. obj ektun1). A váz sírfolt nélkül került elő,
kis mélységben és erősen szétszántva. Eredeti helyén
csak az oldalára fektetett koponya és az áll alatt levő ujjcsontok maradtak, ez alapján oldalára fektetett, felhúzott
karral, zsugorítva eltemetett vázra lehet következtetni.
A kelta/római korszakból két föl dház és egy árokrészlet való, a többi ezekkel egykorú objektum különféle
méretű és alakú gödör. A földházak egyforn1a méretűek
és alakúak, két ágasfás tetőtartó szerkezetre utaló cölöplyukkal. E korszak objektumaiból kis mennyiséglí
kerámia került elő és néhány vastárgy. Az egyik ház
leletanyagában egy kisméretlí, ezüst- vagy bronzcsüngő
volt, és egy fibularugó. A lelónely egyetlen fibulája,
egy kisméretlí bronzfibula, szórványként került elő. E
korszak objektumai fó1eg a szelvény D-i és K-i részén
mutatkoztak.
Az Arpád-leorból 2 kemencebokor, 12 külső kemence
és 3 földház került elő. A 3 földház általános szerkezetlf
és n1éretlí, két ágasfás tetőtartó-szerkezettel készült.
A 3 ház közül kettóoen épített kőkemence volt, ezek
egyikén ek platnija kétszeres alapozásúnak bizonyult,
az alsó kerámiából állt. A házak padlója két földház
esetében volt részben, illetve majdnem teljesen követhető. A padló megújítására utaló jelek nem voltak.
A házakban talált n1unkagödrök oválisak voltak, az egyik
házban kettő is volt beló1ük, az egyik mellett magasan
meghagyott padkával, amelyen nagyobb felületen
elszenesedett famaradványt figyeltünk meg. Az egyik
ház esetében a lejárat helye is jól követhető volt. A kemencebokrokban mindkét esetben egy egész és egy a
korszakban szétásott régi kemence maradványa volt. Az
egyik kemencebokor esetében a kemence körül nagyjából négyzetes szerkezetet kiadó cölöplyukak sorakoztak,
;

ezek talán a kemence fölé épített egykori tetőszerkezet
tartói lehettek. A különálló külső kemencék a korban
szokásos méretűek, platnijuk többnyire alapozás nélküli volt, egy külső kemence esetében kő-, kettőnél
kerámia-, kettőnél kő- és kerán1iaalapozást figyeltünk
meg, minden esetben egyréteg{íek voltak. A kemencék
hamusgödreiben is viszonylag vékony han1uréteg volt, a
hamusgödrök aljának lesározására, megújításukra utaló
jelet nem találtunk.
Az Arpád-kori kerámiaanyag viszonylag csekély
mennyiséglí volt, többségük kihajló peremű fazék,
melyek között volt rádlidíszes és csontbenyomkodásos
díszítéslí is. Cserépüsttöredék kevés került elő, de találtunk egy bordás nyakú edénytöredéket is. A korszak
fémanyaga is szegényes, mindössze néhány kis vaskésbó1
és egy kopott bronzérembó1 állt, ez utóbbi is késő római lehet. Az egyik földházból került elő egy késő avar
jelleglí, jó állapotban levő, díszes bronzcsat.
Az Arpád-kori telep a telepjelenségek jellege,
továbbá a kerámiaanyag alapján a korszak első felére
;

;

tehető.
BOLDOG ZOLTÁN

381. Vép-Szombathe ly, Alsó-sárdi-dűlő
(Vas megye) B?, Ró, Á, Kö

2007. március
13-án terepbejárást végezten1 a Bogáca,
patak E-i oldalán. A pataktól néhány tíz méterre egy
széles plató tetején kisebb-nagyobb kie1nelkedéseken
több emberi megtelepedésre utaló nyon1ot találtunk.
A területet leginkább a barna erdőtalaj uralja, melyet a
patak medre vonalában feketés áthumuszolódott öntéstalaj szakít meg - a régészeti jelenségek is inkább erre
a vonalra koncentrálódtak. Három nagyobb települési
gócpontot sikerült lokalizálnunk külőnböző régészeti
kultúrákból.
Ferencmajortól DNy-ra: A d{ílő ÉK-i felében a VépSzombathely úttól D-re egy nagyobb egybeszántott
területen markáns őskori (talán bronzkori), római és középkori telepnyomokat találtunk. Több helyen szétszántott paticsdarabok
jelezték az elpusztult telep vonalát.
,
Szórványosan Arpád-kori kerámiát is találtunk. A dlílő
D-i felén a patak közvetlen partján egy nagyobb őskori,
valan1int egy középkori telepet lokalizáltunk (jól jelezte a
megtelepedést rengeteg kerámia mellett a nagyszámú
vassalak is). A dlilő ENy-i sarkában a Bogáca-pataktól
K-re a mai szintvonalakat követve egy e rőteljes őskori
telepet találtunk. A cserepek egy jól körbehatárolható
területen szóródtak szét K-Ny-i irányban.
Munkatárs: Szilasi Attila Botond régésztechnikus.
SoszTARITs ÜTTÓ

a

;

382 . Villány határa
(Baranya megye) Ró

A részletes tanulmányt lásd a kötet 101. oldalán!
BRADÁK BALÁZS - MARKÓ ANDRÁS - MRÁV ZSOLT
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383. Vilmány határa
(Borsod-Abaúj -Zemplén megye) B, V
Főutca

114.: 2007. április 16-án leletn1entést végeztünk
a telken a tulajdonos bejelentése nyon1án, aki az udvaron újabb sírleletet talált. Egy fekete urna töredékei,
egy füles tál darabjai, egy ép kis füles bögre és 3 bronz
hajkarika, valan1int a hamvak voltak a sír tartozékai,
amelyeket azonban kiemeltek helyükró1. A sír mélysége 80 cm. A találó, térítés ellenében, a talált tárgyakat
átadta a miskolci Hern1an Ottó Múzeu1nnak.
Kollár-halom: 2007. április 16-án n1egtekintettük a
lelóbelyet. A halom K-i szélével szemben, a leválasztás
rézslíjében középtájon egy körülbelül 1,5x1,5 n1-es gödröt
ástak illetéktelenek, inelybó1 egy nagyméretű kő gurult le.
A Kollár-halom K-i végénél egy újabb beásást találtunk,
körülbelül 1,2x1,2 n1 nagyságú, 1 n1 n1élységig ki volt
bontva. A gödröt kitisztítottuk, mivel cserepek látszottak
a feltúrt földben. További késő bronzkori-kora vaskori
cserepeket találtunk, és egy kettőskónikus orsógombtöredéket, valan1int
őrló"kődarabokat. Ez az anyag inegegyezik
,
az innen EK-re levő 3. sz. lelőhely anyagával.
B.

HELLEBRANDT MAGDOLNA

3 8~. Vindornyasző lő s, Ki s- Hí d i -d ű lő

(Zala megye) Ró

2007. március 19-én hétfőn helyi lakos 4 darab késő
római (4. sz.) bronzkarperecet adott be a Balatoni Múzeumba. Elmondása szerint a leleteket 2006 tavaszán
a földjén szántás után találta. A karperecek környékén
emberi csontokra is felfigyelt (a csontok elhelyezkedésére, a csontok jellegére nen1 en1lékezett, csak hogy a
kéz vagy a láb hosszúcsontjai lehettek) . A csontokat nen1
gylíjtötte be. A karpereceken kívül más leletanyagot
nen1 talált, de „különös téglákra" figyelt fel, szokatlan
méretük miatt. Ezeket viszont nen1 gylíjtötte be, beló1ük
egyetlen példányt sen1 tudott mutatni. Véleményen1
szerint a téglák nagy valószínlíséggel tegulák lehetnek.
Március 23-án felkerestük a helyszínt (Kisszó1ős út
12. sz. ház n1ögötti szántó) . A inegmutatott előkerülési
helyet kézi GPS készülékkel
ben1értük. A karperecek
,
találási helye egy E- D irányú don1hát D-i része, a
don1boldal felső része, a mai településtó1 Ny-ra, a földút
D-i részén. 1\ környéket fémkeresővel átkutattuk, de
értékelhető régészeti leletanyagra vagy jelenségre nen1
bukkantunk. A területen terepbejárást végezve szintén
nen1 bukkantunk értékelhető leletanyagra.
A lelóbely összefüggése az MRT 3., kötetében 64/ 4
jellí leló11ellyel kérdéses, hiszen az tó1e ENy-ra, nagyobb
távolságban helyezkedik el.
Munkatárs: Jordán György restaurátor.
HA v ASI BÁLINT

38 5. Visegrád, Rév utca
(Pest megye) B, Kö, Kú

~.

2007. július 23 . és november 12. között folytattuk a tel-
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ken (Hrsz.: 89/ 2) a 2006-ban részben feltárt középkori
településrészlet kutatását. Kapcsolódva
a tavalyi év
,
eredményeihez, ezúttal a terület K-i és E-i sávjában nyitottunk új szelvényeket; továbbá több ponton szondázó
jellegtí kutatásokat végeztünk a 2006-os ásatási területen is. Ezek alapján pontosíthattuk és kiegészíthettük a
korábbi kutatások eredn1ényeit.
A telek DDK-i sarkában húzódó, 14- 15. századra
keltezhető egykor emeletes, részben faszerkezet(í
kőépület belsejében a tavaly előkerült jó
állapotú tég,
lapadlóhoz kapcsolódva feltártuk a ház ENy-i sarkában
álló, legalább egyszer megújított kandalló alapozását.
A Ny-i zárófal csonkjától Ny-ra külső lépcső vezetett az
e1neletre, ennek kőalap ozását figyeltük meg. A ház közvetlen környezetében nagyobb kiterjedéslí, leletgazdag
kúpcserepes 01nladékréteg és patak.köves-kavicsos külső
járószint húzódott. Ezt a szintet a 14-15. században
alakították ki, 1najd a 15-16. sz. fordulóján feltöltéssel
némileg megemelték.
Az épületbelsóbó1 illetve a ház közvetlen közelébó1
előkerült leletanyag alapján a lakóház a 14. sz. közepénmásodik felében épült és a 16. sz. első felében hagyták
el lakói. Az ettó1 Ny-ra álló, téglalap alaprajzú, jelenleg
is1nert
méreteiben 20x11 n1-es, hosszanti tengelyében
,
E-D-i tájolású épület fóbb részeit már tavaly feltártuk.
Közepén egy K-Ny-i tájolású osztó- vagy keresztfa!
húzódik, 4 egyn1ástól azonos távolságra levő gerendafészekkel, ami arra utal, hogy , ennek az épületnek is
lehettek faszerkezetlí elen1ei. Eszakkeleti és délkeleti
sarkaiban nagyn1éretlí, téglaobjektun1ok épültek. Ezek
közül különösen az EK-i sarokban álló maradt n1eg
épségben, ugyanis az ép boltozatú helyiséget a 18. században pinceként használták tovább. Az ásatás egyik
fontos eredn1énye, hogy sikerült meghatározni eredeti,
középkori funkcióját. Noha a 2006-os ásatási idényben
felmerült, hogy ez a téglából épült objektum hypocaustun1-rendszer eleme lehetett,, valószínCíbb, hogy
árnyékszékakna alépítn1énye volt, E-i és K-i oldalán egyegy lejtős eséslí, téglával falazott felülettel. Ezek közül
a K-i oldalon levőt a 18. századi pinceajtó beépítésekor
törték át. A DK-i sarokban húzódó, csak részben hozzáférhető téglaobjektun1 funkciója nem egyértelmC
í, talán
jégveren1 lehetett. Az épülethez, annak K-i oldalán egy
K-Ny-i, tájolású, 10 tn hosszú pincét építettek. Bejárata
a ház EK-i sarkában az épületbelsóbó1 nyílott, a 18.
században elfalazták. A n1inden bizonnyal a téglából
épült boltozatot is ekkor - a 18. sz. n1ásodik felében
- bontották el a boltvállindítások szintjéig. Ajtó vagy
ablaknyílások nem kerültek elő, n1ivel a hosszabb ideig
elhagyatva álló romfalakat a 18. században a falalapozás
szintjéig visszabontották. Felhasználásukkal épült az a
K- Ny-i tájolású, rövid ideig álló barokk épület, an1elynek
igen csekély n1aradványai voltak csak inegfigyelhetó1<
ásatási területünk Ny-i felén. Talán ehhez az épülethez
tartozott az a pince, vagy jégverem is, an1elynek csak
lejárata, pontosabban lépcsőalapozása inaradt n1eg; a
hozzá tartozó részeket a területen 2007-ig álló újkori
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pincével semn1isítették ineg. Az előkerült leletanyag
(nagy mennyiségű kerámia, éren1 stb.), valan1int egyes
építészeti részletek alapján eln1ondható: a nagyméret(í
épületet a 15. században közvetlenül a már álló kisebb
lakóház n1ellé emelték; a kapcsolódó pince is, ekkor
épülhetett. Használatát egyérteln1Cíen jelzi az E-i zárófalhoz kapcsolódó leletgazdag, Mátyás-dénárral keltezett
réteg. A 16. sz. első felében elnéptelenedő házak egyes
részeit - így a fentebb en1lített pincét is - a 18. században újrahasznosították, n1ajd a század n1ásodik felében
n1egszüntették. Az eredetileg á rn yékszékaknaként
szolgáló helyiséget csak a 19-20. században temették
be véglegesen.
Az épület középkori funkciója nem tisztázott; n1éretei és nleglevő részletei azonban arra utalnak, hogy
rangos személy városi lakópalotája, esetleg középület
lehetett. A területen több ponton n1egfigyelhettük a
házak építését közvetlenül megelőző korszak, a 14. sz.
első felének régészeti nyomait is. Itt ebben az idóben egy
- teljes méreteiben és határaiban egyelőre nem isn1ert
- udvar húzódott. A sárga, agyagos, letaposott felszínű
kora Anjou-kori járószintró1 2006-2007-ben összesen
10 szemétgödör, egy téglalap alaprajzú ásott kút és egy
viszonylag rövid ideig használt külső agyagken1ence
vagy kohó inaradványai kerültek elő.
Az eredetileg valószín(íleg agyagkiter1nelő-helyként
ásott gödrök jellege és betöltése igen hasonló képet nlutat: egy bronzkori és egy a 16. sz. első felére keltezhető
objektum kivételével niindegyiket a 14. sz. első felében
ásták. Kerek, vagy kissé ovális alaprajzúak, a középkori
udvarszintró1 n1ért n1élységük átlagosan 3-4 n1, lefelé
szCíkülőek. Néhányban famaradványok (esetleg deszkabéllet?) nyomai is voltak. Betöltésük gazdag leletanyagot
tartalmazott: az ép és töredékes kerámiaedények (fazekak, korsók, csészék) mellett a nagyszán1ú üvegtöredéket
(összeállítható velencei, cseppes és festett poharak)
említhetjük. Elóbukkant egy unikális leletnek tekinthető
bronz, úgynevezett „n1andorla" formájú pecsétnyon1ó
(egy csuklyás köpenyt viselő ólon1figura) is. Az egyik
gödörben 12 különböző méretű, réz vagy bronz öntésére
szolgáló öntőtégely hevert. Ez a leletegyüttes különösen
fontos annak fényében, hogy öntőtégelyek töredékei
amúgy is nagy számban kerültek elő a 14. századi rétegekbó1. i\!Iindez egy a közelben fekvő, máig isn1eretlen
ötvös- vagy bronzöntőn1űhely létét feltételezi, ásatási
területünkön ugyanis a fentebb e1nlített ken1ence- vagy
kohómaradványon kívül nem került e lő n1Cíhelyre, vagy
n1Cíhelyépületre utaló objektum. A terület közelében
fekvő ötvösn1Ghely eltnéletét erősíti az is, hogy a 14.
századi udvarszinten találtuk azt az ólomlen1ezdarabot,
amelyre Károly Róbert 1329-ben vert garasának próbaveretét nyomták. ,
A két épülettó1 E-ra és K-re nyitott szelvényekben
újabb épületek nyon1át nem találtuk. Mindkét sávban
több ponton a már fentebb en1lített késő középkori pakülső udvarszint került elő. A nagy
takköves, kavicsos
,
épülettó1 E-ra fekvő egyik szelvényben egymástól jól
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elkülöníthető

rétegsort figyelhettünk n1eg: egy viszonylag vastag, 17-18. századi leletanyagot (habán
jellegű kerámia, kegyérem, pipa, golyóöntőforma stb.)
tartaln1azó feltöltés alatt közvetlenül a 15. századra keltezhető kavicsos udvarszint húzódott.
(Ez egyértelműen
,
kapcsolódott a nagy épület ENy-i sarkához, felteh etőe n
azzal egykorú.) Ezt átvágva Károly Róbert-pénzekkel
keltezett agyagos, letaposott, 14. századi szintet találtunk; valószín{íleg ugyanazt, a1nely az ásatási terület
D-i felén is húzódik.
,
A Rév utca 4. sz. telektó1 E-ra fekvő, kavicsos-n1urvás, a tornacsarnoktól a 11. sz. útig húzódó keskeny
útfelületen (Hrsz.: 85) kutatás nem folyt. f\ 2007. évi
ásatási eredmények alapján az valószínűsíthető, hogy
ezen a területen épületmaradvány nem várható.
A 2006-2007-ben a Rév utca 4. területén folytatott
ásatásokat összevetve a környéken folyt korábbi kutatásokkal
(különösen a Rév utca 4. sz. telektó1 közvetlenül
,
E-ra húzódó úgynevezett „Városközpont" területét),
több fontos n1egállapítást is tehetünk a település topográfiájára nézve. ValószínCílcg erre a részre lokalizálhatjuk a késő középkori Visegrád piacterét. A körülbelül
200x100 n1-es tér egykor a Duna felé nyitott volt, három
oldalát U-alakban házak és házsorok övezték. Ennek D-i
oldala, a n1ai Rév utca vonala sCírCín beépített és lakott
része
volt a városnak a 14. századtól a 16. sz. első feléig,
,
E-i fele kevéssé ismert. A 14-15. században (két nagyobb
épület kivételével) a tér nagyrészt beépítetlen maradt;
ennek okaként elképzelhető a Dunához való közelség is.
A legvalószínCíbb mégis az, hogy e helyütt kereskedelmi
és kézmCíves tevékenység folyhatott, amely a vásározás,
esetleg az ezzel együtt járó t(ízveszély n1iatt szabad
területet igényelt.
Az egykori piactéren 2003-2004-ben folyó régészeti
kutatások során számos bizonyíték került elő arra nézve,
hogy a 14-15. században az egész területet folyan1atosan
használták: a patakköves-kavicsos út- és járófelületek
mellett külső tCízhelynyon1ok, alkaln1i tüzelónelyek,
ideiglenes épületek meglétére utaló cölöp- és karólyukak, sövényfalú, paticcsal tapasztott 14. századi ház
inaradványai egyaránt elóbukkantak.
A piactér és környéke (Rév utca-Fő utca-11. sz.
út-Mozi köz által közbezárt rész) tehát egyérteb11Cíen
a tatárjárás után kialakuló városias jellegű település részét képezte; a késóbbiekben, Károly Róbert uralkodása
alatt ebbó1 fejlődött ki a kiváltságokkal is felruházott
középkori Visegrád.
Munkatársak: az ELTE Régészettudon1ányi Intézetének hallgatói.
KOVÁTS ISTVÁN - GRÓF PÉTER

386. Vitnyéd, Kishely-dű lő
(Győr-Moson-Sopron megye) B

2007. július 2-6. között próbafeltárást végeztünk a falu D-i
határában, a 05/17 hrsz. telken. Az előzetes terepbejárás
alapján feltételezett lelónely meghatározásához kutatóár-
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kokat húztunk
a terület középső, kissé magasabban fekvő
,
részén E-Dés K-Ny irányban. A kb. 30 cm vastagságú,
erősen kavicsos humuszréteg rendkívül keménynek bizonyult, az altalajt pedig bányászásra alkalmas sóder
alkotta. A kedvezőtlen viszonyok ellenére a kutatott részen
viszonylag intenzívnek tekinthető településnyomokat
dokumentáltunk. Több földfelszínre épített, oszlopszerkezetes épület részletét találtuk meg, illetve egy 7 oszlophely
alkotta ÉNy-DK irányú sort is felfedeztünk. Ezenkívül egy
K-Ny irányú
sekély és keskeny, valamint két valan1ivel
,
nagyobb, ENy-DK irányú árok és gödör jelentkezett.
Összesen 31 objektumot azonosítottunk, továbbá 1
gödörsírt a talajszinttó1 mintegy 70-80 cm mélységben,
mely utóbbi azonban jelenkori temetkezésnek bizonyult.
A gyűjtött leletanyag túlnyon1ó része kerámiatöredék,
melyek a késő bronzkori urnamezős kultúra időszakára
datálhatók.

2007

lyukkal ellátott, római korra keltezhető ház és egy egyelő
re ismeretlen funkciójú, szintén a római korra keltezhető
K-Ny-i irányban 5 párhuzamosan futó alapárokrendszerbó1 álló konstrukció. Eló1<erült egy melléklet nélküli, bal
oldalára fordított, ,K-Ny-i tájolású gyern1ek csontváza
is. A csontváz egy E-D-i tájolású, a leletek alapján DVK
időszakára keltezhető árokban került elő.
A leletanyag a keszthelyi Balatoni Múzeumba került.
HAVASI BÁLINT

388. Za labér, Páskom-dűlő
(Zala megye) R

A részletes tanulmányt lásd a kötet 5. oldalán!
BASTICZ ZOLTÁN

POLGÁR P ÉT ER

389. Zalaegerszeg, Balatoni út
(Zala megye) Kk, Kú
387 . Vonyarcvashegy, Mandulás-lakópark
(MRT 1. k. 13 / 1 lh.)
(Zala megye ) U, Ró

A 2178/
11, 12, 13, 14, 16. hrsz. ingatlanokon, a 71 . sz.
,
út E-i oldalán a Fő út és a Mandulás utca által határolt
részen, egy lakópark házainak építése miatt végeztem
régészeti próbafeltárást 2007. január 10-22. között.
A
kutatást indokolttá tette, hogy a jelenlegi területtó1
,
E-ra n1integy 200 inéterre 2005-ben Straub Péter késő
LT, kora rón1ai kori objektumokat tárt fel. Irodalmi
ada'tok alapján (MRT 1. 13/ 1; 55/ 3) újkőkori, késő rézkori, bronzkori, késő vaskori és római telepnyomokkal
is számolni kellett a területen.
A lakóházak területét kutatóárkokkal szondáztan1
meg, melyek közül a 2178/ 13 és 2178/14 hrsz. ingatlanokon (III és IV. kutatóárok) a próbafeltárás pozitívnak
bizonyult. A két ingatlan területén vastag eróziós réteg
alatt (felszíntó1számított160-180 cn1) összesen 22 objektun1ot tártunk fel. Közülük 17 cölöplyuk, 4 hulladékgödör és 1 zsugorított csontvázas sír volt. A lelónelyró1
két objektum betöltésébó1 kerültek elő késő neolitikus
lengyeli kultúrába sorolható kerámiatöredékek, vala,
mint szentgáli radiolaritok. A zsugorított sírban EKDNy-i tájolással egy gyern1eket helyeztek el, bal oldalára
fektetve, arccal keletnek. A sírban mellékletet nem
találtunk. Fontos momentum, hogy a lelónely K-i felén
húzott I. sz. kutatóárokban a vastag eróziós rétegben
rón1ai tetőcserepek töredékei kerültek elő.
A terület a 13/ 1 alatt Gyenesdiás-Vonyarcvashegy
határrészén leírt késő neolitikus lelónely része lehet.
A területen megelőző feltárással folytattam a kutatást
október 9. és december 13. között, 243 m2 nagyságú területen. Ennek során 48 telepobjektum és 1 sír került elő.
A telephez tartozó objektumok (cölöplyukak, szemetes
gödrök) a középső neolitikus DVK valamint a római kor
időszakára keltezhetó1<. A telepanyagból külön említést
érdemel egy félig földbe mélyített, a ház sarkaiban cölöp-

Zalaegerszeg város közműrekonstn1kciója során a Balatoni úton a Mária Magdolna plébániatemplon1 D-i oldala
mentén új vízvezetéket fektettek. Ezen a területen terült el
Zalaegerszeg középkori temetője, amelyet részben feltártak. Az új vezetéket a már korábban itt futó vezeték nyomvonalán fektették le, így a földmunka csak a már korábban
közműfektetés során megbolygatott sírokat érintette.
A kiásott földben nagy mennyiségű emberi csontot
gyCíjtöttünk össze, amelyet a Göcseji Múzeumba szállítottunk. A csontok n1ellett edénytöredékek, bronzból
készült ruhadíszek kerültek elő, illetve egy 1570-ben
„
,
vert ezusterme.
Munkatárs: Eke István.
VÁNDOR LÁSZLÓ

390. Zalaegerszeg, Berekalja II.
(Zala megye) R, N

2007. szeptember 17. és október 17. között a 74. sz. út
Ny-i oldalán ivóvíz- és szennyvízvezeték több száz n1éter
hosszú árkának ásása, illetve az út két oldalán útkorrekciót kísérő földmunkák tettek szükségessé szakfelügyeletet
a Berekalja II néven ismert régészeti lelónelyen.
Régészeti jelenségeket a Géva-hegyre vezető kavicsos út két oldalán, illetve a feltört műút alatt, továbbá
a 74. sz. út korrekcióval érintett K-i oldalán találtunk.
A közel 100 m2-nyi területen feltárt 20 régészeti objektum árokba eső részét feltártuk. Részben középső
rézkoriaknak, részben feltehetően szintén rézkorinak
és késő népvándorlás korinak bizonyultak.
STRAUB P ÉTER

391. Zalaegerszeg, Besenyő utca 81 /a
(Zala megye) Kö

A 17 22/ 1 hrsz. ingatlanon 2007. n1ájus 4-7. között végeztünk n1egelőző feltárást, n1ert az építkezés földmunkái
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során régészeti jelenségek kerültek elő. A telken építendő K-Ny-i hossztengelyű családi háznak és a hozzá
kapcsolódó garázsnak az alapárkait 80 cm mélységben
ásták ki. Az 50-60 cm széles árkokban 6 foltot találtunk.
Valamennyit feltártuk, 14. századi kerán1ia- és fén1anyag
került elő beló1ük.
STRAUB P ÉTER

392. Za laegerszeg, Kossuth Lajos utca-Dísz tér
(Zala megye) Á, Tö, Kú

A város közműrekonstrukciója a 2006. évben kezdődött
Széchényi téri rekonstrukció folytatásaként 2007. május
22-én kezdődött el. A tavalyi évben késő középkori és
kora újkori településmaradványokat, és egy kora újkori temető 11 sírját tártuk fel. 2007. n1ájus-júniusban
a szennyvízvezeték szakaszát a Kossuth u. bal oldali
útsávjában a Berzsenyi Dániel utcától a Dísz térig építették ki.
A munka során több régészeti periódus leleteit sikerült megfigyelnünk (Árpád-kor, késő középkor, újkor).
A II. ütem vezetékkezdetétó1számított70 métertó1 a régészeti objektun1ok sCírCísödtek, és egészen a n1unkaszakasz
befejezéséig találtunk objektumokat. A nyomvonalban kb.
110-130 cm mélységben több helyen jól n1egfigyell1ető
volt egy égési réteg, an1ely nagy valószínCíséggel a 19. sz.
elején történt zalaegerszegi tűzvész nyoma.
Összegezve a május-június hónapban végzett
megfigyelés eredményeit, megállapíthatjuk, hogy a
régészeti lelónely középkori és kora újkori időszaka
biztosan kite1ied a Kossuth Lajos utcán a Széchényi tér
déli végétó1 (Berzsenyi Dániel u.) a Dísz térig. Ugyan van
egy kisebb hiátus, de elvétve itt is előfordultak régészeti
objektu1nok.
A lelónely n1egfigyelt, déli része valószínűleg iparos,
kézmCíves telep lehetett, erre utal a nagyszá1nú ken1ence, munkagödör.
Június 19. és augusztus 7. között a II. ütem ivóvízvezeték Kossuth Lajos utcának a Berzsenyi Dániel utca
és a Dísz tér közötti szakaszának, valan1int a Dísz tér
körüli szakaszának építése közben végeztünk régészeti
szakfelügyeletet. Ennek során késő középkori és kora
újkori régészeti objektun1okat tudtunk n1egfigyelni,
illetve szórványosan edénytöredékek kerültek elő. A rekonstrukció közben végzett megfigyeléseink megerősítik
azt a megállapítást, hogy a kora újkori Zalaegerszeg a
mai Dísz tér területére is kiterjedt.
l\llunkatárs: Eke István.
VÁNDOR LÁSZLÓ

2006-ban három kisebb szelvényben dolgoztunk a
közművekkel, 19. századi épületek alapozásával bolygatott területen. A szelvények falában jól látszódott az
egerszegi vár árkának Ny-i része, a1nelyet a szelvényekkel sikerült részben átinetszenünk. A metszetben jól látszódott, hogy a kb. 5-6 m széles árok alja beiszapolódott,
uszadékkal telítődött. Ez az árok használatának utolsó
fázisa. Ebbó1 a rétegből került elő a legtöbb lelet (késő
középkor, kora újkor) . Az árok felső részét homokkal,
törmelékes földdel töltötték vissza, innen szórványosan
kerültek elő újkori edénytöredékek.
A kutatást 2007-ben tovább folytatattuk a létesítendő szennyvízvezeték gerincvezetékének nyon1vonalán. Ez a terület a középkori várárokban haladt,
és több közmű és 19-20. századi alapozás érintette.
Ebben a két szelvényben is 17-18. századi edénytöredékek, állatcsontok voltak. A 4. szelvény középső
részén gerendaalapozású téglafalat találtunk, illetve a
szelvény végében egy terméskó'ből rakott falszakaszt.
Ezek nagy valószínCíséggel 18-1 9. századi építkezések
.
nyomai.
A leletek a zalaegerszegi Göcseji Múzeumba kerültek.
Munkatárs: Eke István.

vÁNDOR LÁSZLÓ

39lt. Zalako már, Fe lső-csa li t
(Zala megye) U, R

2007. április 25-én az M7 autópálya Zala n1egyei földmunkálataihoz kapcsolódó régészeti szakfelügyelet
során a zalakon1ári forgalmi csomópont „A" és „D"
ágának nyon1vonalában régészeti objektumokat és
kerámiatöredékeket észleltünk. A következő napokon
végzett hun1uszoláskor további régészeti jelenségek
rajzolódtak ki.
A lelőhely leletn1entését 2007. május 2-3-án
végeztük el. A teljesen feltárt terület 440 m2, melyen
18 régészeti objektun1ot bontottunk ki. Az „A" és
,,D" ág domb tetejéhez közelebb eső déli részén DVK
teleprészlet n1utatkozott, an1ely felt ehetőleg a nyomvonalon kívül is folytatódik. A feltárt objektumokból
túlnyon1órészt kerá1niatöredékek, kis számban pedig
kőpengék, magkövek, őrlőkövek és pattintékok kerültek
napvilágra. ,
Az „A" ág E-i részén szórványosan a középső rézkori
Balaton-Lasinja-kultúrához tartozó kerámiatöredékek
jelentkeztek, ám ezek objektumokhoz nen1 voltak köthetó1<.
Munkatárs: Korcsmáros Attila technikus.
TOKAI ZITA MÁRIA

393. Za laegerszeg, Piac tér
(Zala megye) Tö, Kú

A Piac téren 2006. november 13-26., n1ajd 2007. április
24. és május 24. között n1egelőző régészeti feltárást
végeztünk, a városi szennyvízvezeték rekonstrukciója
által érintett területen.

395. Zalakomár, Kiskomáromi-berek
(Zala megye) B, LT

2007. május 2-án az M7autópálya189+400-189+500 kmszelvénye közötti szakaszán a földmunkákhoz kapcsolódó
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régészeti szakfelügyelet során régészeti jelenségeket és
leleteket észleltü nk.
A lelónely lelet111entését 2007 . május 3-4-én végeztük el a régészeti objektun1okkal fedett és teljesen
feltárt 410 in 2 területen. A Kiskon1áron1i-berekbó1 kissé
kiemelkedő hon1okdo111bon 4 gödröt és a nyon1vona1 K-i
részén egyn1ás n1ellett 3 lekerekített sarkú téglalap alakú
házból álló házsort tártunk fel, inelyek a kelta időre (LT
C) keltezhetők. A lelónely K-i irányban biztosan tovább
terjed a nyomvonalon kívül is. A feltárt objektumokból
kerán1iatöredékek, állatcsontok, kövek és n1indössze
két vastárgy - egy vaskés töredéke és egy vas kocsiszeg
- került elő.
A lelónelyen szórványosan a késő bronzkori urnamezős kultúrához köthető kerámiatöredékek is jelentkeztek.
Mu nkatárs: Korcsn1áros Attila technikus.
TOKAI ZITA !VIÁRIA

396. Zalaszentlászló,

Pusztaszentmihály-dűl ő

(Zala megye) 1

Tóth István zalaköveskúti a1polgárn1ester 2007. n1ájus
14-én szen1élyesen bejelentést tett a Balatoni Múzeun1ban, hogy Zalaszentlászló határában egy halon1sírra lett
figyelmes. Eln1ondása szerint a halomsír egyes részein
beásásokat figyelt n1eg. A n1úzeun1 adattárában a halo111sírra vonatkozóan sen1n1ilyen adatot n en1 találta111.
2007. május 17-én a bejelentővel szen1lét tartottan1 a
helyszínen. Zalaszentlászlótól Ny-ra, a Zala folyó és a
falu között található dűló'ben valóban egy bolygatott
halomsír található. A n1agányos
halomsír a rét.ként
,
használt dCíló'ben az erd őtó1 E-ra helyezkedik el.
A halomsír kerek alaprajzú, legmagasabb
pontja a
,
n1ai járószinttó1 80- 100 cn1 között van. Atmérője 22 in.
A halom K-i szélén, a halom peren1énél egy 5x5 n1éteres
területen, a halon1 szintjétó1 n1ért 50 cm-es mélységig
isn1eretlen eredet(í beásás található. Hasonló inéret(í
és mélységű beásás nyo111a figyelhető meg a halom D-i
peren1én is. A beásásokból a halon1 szerkezetére következtetni nen1 lehet. A K-i peren1en n1egfigyelt beásás
néhány napos lehetett. A területen régészeti leletanyag
- n1elybó1 a halon1 korá ra lehetne következtetni - nen1
került elő.

I-IA vASI

BÁLINT

késő középkor)

lelónelyen nyitott 17 kutatóárokkal 1800
,
2
m felületet humuszoltunk le. A kutatandó terület EK-i
részén 17 objektun1foltot, illetve foltrészletet figyeltünk meg és doku111entáltunk: 15 foltban bőséges késő
középkori edénytöredék n1utatkozott, 2 foltban pedig
közelebbró1 meg nem határozható őskori cserepeket figyeltünk ineg. A foltok helyét n1érőállon1ással ben1értük.
Kibontásukra nen1 került sor, n1ert a beruházó áttervezte
az anyagnyerőhely elhelyezkedését, kihagyva azt a 4400
n1 2 felül etet, an1elyet a régészeti jele nségek érintenek.
Munkatárs: Kán1án Beáta technikus. A geodéziai
felmérést Soós Zsolt és Vadász Norbert technikusok
végezeték.
KVASSAY J UDIT

398. Zalaszombatfa, Telek alja dűlő
(Zala megye) R, Á
A Kebele-pataki víztározó építését megelőző régészeti
feltárásra a Telek alja dCílő D-i don1boldalán, a 018/ 5- 6
hrsz. területeken három szakaszban került sor 2007.
,
február 28. és április 12. között. Februárban 13 ENyDK-i irányú árkot nyitottunk a gát vonalában, összesen
826 1112-en. Ennek során kiderült, hogy a do111b legalján
és középső részén húzott szondákban j elentkező foltok
alapján egy-egy jól körülhatárolható terül eten rézkori
és középkori régészeti jelenségel<l,el kell szá n1olni. Ezt
követően n1árcius elején azon a két részen, ahol az
objektu111okat találtuk, egybenyitottuk a felületeteket,
így újabb 973 m 2-t humuszoltu nk le. A feltárást csak
tártunk
április első két hetében végeztük: 23 objektumot
,
fel, melyek kora- és középső rézkori, illetve Arpád-kori
leletanyagot szolgáltattak.
STRAUB PÉTER

399. Zámoly, Nyári Pál utca 51.
(Fejér megye) N

2007. március 12-14. között próbafeltárást végeztünk a
telken építkezést n1egelőzően. Hat objektumot találtunk,
közülük 4 bolygatott sír, késő népvándorlás kori soros
temető része volt. A beló1ük szárn1azó edényn1elléklet,
orsógon1b alapján a 8-9. századra datálhatóak. Két objektum lazább szerkezetű, kör alakú, egységesen n1élyülő,
sötétbarna színlí beásások - gödrök.
SIKLÓSI GYULA

397. Zalaszombatfa, Kebele-patak partja
(Zala megye) Ő, Ró, Á, Kk
A „Keb ele-patak árvízcsúcs-csök.kentő tározó" vízügyi
létesítn1ény építését n1egelőzően, az anyagnyerónely
területén végeztünk próbafeltárást 2007. inárcius 6-14.
között, a lelónely fedettségének és pontosabb kiterjedésének tisztázására.
,
Zalaszombatfa határának EK-i részén, a Kebelepatak Ny-i partján, az előzetes terepbejárás alkaln1ával
,
lokalizált, őskori, római kori és középkori (Arpád-kor,

LiOO. Zichyújfalu határa
(Fejér megye) Á, Kk. Kú

2007 tavaszán végeztünk terepbejárást a településen
kulturális örökségvédelmi hatástanulmány részeként.
,
A Gárdony felé vezető műút K-i oldalán, a ,fa1u EK-i
szélén ,egy kisebb szántott parcellán, annak E-i szélén
kevés Arpád-kori töredéket gyűjtöttünk, 111íg n1ajdnem
az egész parcellában késő középkori-kora újkori leletanyag volt a felszínen. Megfigyeléseink szerint a lelónely
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,

tovább húzódhat E-i irányban egy kisebb kien1elkedés
felé. A terület egy mocsaras-vizenyős rész Ny-i szon1szédságában fekszik, a Keleti-Hippolyt-ároktól kb. 700
m-re Ny-ra. E telephely túlsó D-i szélén lehetett az
1981-es ásatás, ahol Jungbert Béla kelta sírokat tárt fel
, ,
,
csatornaasas soran.
SOMOGYI KRISZTINA

LiO 1. Zsadány, Kis-Kivágás
(Békés megye) B?

2007. július 2-án helyszíni szemlét tartottunk fúráspont
területén, hogy n1egvizsgáljuk a mélyfúrás helyének
régészeti topográfiai viszonyait. A 027/ 42 hrsz. területet és környékét bejárva a tervezett fúráspont körzetén
kívül néhány őskori edénytöredéket figyeltünk
meg
,
a felszínen. Zsadány község határának
EK-i részén, a
,
Szó1őskert nev(í határrésztó1 E-ra, a Kis-Kivágás nevli
területen, egy alig érzékelhető kiemelkedés D-i lejtőjén
kevés őskori, talán bronzkori edénytöredéket figyeltünk
meg kb. 50 m-es körzetben. A lelónely kiterjedését a
frissen learatott gabonatarló miatt nen1 lehetett pontosabban n1eghatározni.
LISKA ANDRÁS
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