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Introduction
 The Budapest History Museum car-
ried out archaeological observation work 
from 30 May 2013 based on a decision of 
the Building and Heritage Protection Of-
fice of Budapest Capital Governmental 
Office in District I. Earthmoving work 
began connected to the construction of 
the ALDI shopping center (contractor: 
STRABAG Magyarország Kft.) over a ter-
ritory of 6000 m2 at 60 Soproni Road. The 
shopping center was constructed by using 
an already existing industrial building, 
and a parking lot was created west of it.
 The earthmoving work carried out in 
the eastern part of the plot, in the zones 
on the eastern and southern sides of the 
shopping center, revealed there heavy 
modern disturbance. No archaeological 
phenomena were observed here at the lev-
el influenced by the construction. Howev-
er, prehistoric finds and features were ob-
served at a depth of 60-100 cm (c. 103.30 
m a.b.s) during the mechanical earthmov-
ing work in the western part of the plot, 
on the 1500 m2 large territory designated 
for the parking lot. It became clear during 
the field survey carried out by the arche-
ologists of the Department of Prehistory 
and Migration Period at Budapest History 
Museum with the voluntary assistance 

Bevezetés 
 2013. május 30-tól a Budapesti Törté-
neti Múzeum, a Budapest Fővárosi Kor-
mányhivatal I. kerületi Építésügyi Örök-
ségvédelmi Osztálya által előírtaknak 
megfelelően, régészeti szakfelügyeletet 
látott el a XI. kerületi Sopron út 60. szám 
alatti 6000 m2 nagyságú területen, ahol 
ALDI áruház építéséhez kapcsolódó föld-
munkák kezdődtek (kivitelező: STRABAG 
Magyarország Kft.). Az áruház egy meglé-
vő ipari épület felhasználásával került ki-
alakításra, ettől nyugatra, egy csak részben 
fedett területen a bontási munkákat köve-
tően gépjárműparkoló létesült.
 A telek keleti felén, az áruházat kelet-
ről és délről övező területsávban végzett 
földmunkák intenzív újkori bolygatást 
mutattak, itt régészeti jelenségek a be-
ruházással érintett szinten nem kerültek 
elő. A telek nyugati felén, a mintegy 1500 
m2-nyi, parkolónak kialakítandó terü-
letrészen azonban a gépi munkák során 
60–100 cm mélységben (kb. 103,30 mBf. 
magasságon) őskori leletek és régészeti je-
lenségek kerültek napvilágra. A BTM Ős- 
és Népvándorláskori Osztálya régészeinek 
részvételével és az ELTE Régészettudo-
mányi Intézet munkatársainak önkéntes 
segítségével elvégzett helyszíni szemle (fe-
lületi nyesés, kisebb bontások) során nyil-
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of the archaeologists of the Institute of 
Archaeological Sciences at the Eötvös 
Loránd University (shovel scraping, small 
scale excavation) that the contract needed 
to be modified because of the density of 
the site. The preliminary calculations in-
cluded in the contract for the archaeo-
logical observation proved unfeasible. The 
territorially competent archaeological 
inspector at the Government Office of 
the Capital City Budapest, Tibor Vákár, 
prescribed a modification of the contract 
following his visit to the site and a discus-
sion with the investor. Thanks to this in-
tervention we got two weeks to carry out a 
complete excavation of the area according 
to the new agreement with the investor.
 During the work carried out between 
10 and 21 June 2013 we excavated a total 
of 170 stratigraphic units (SU) including 
64 distinct archaeological features and 70 
postholes in the territory cleaned by the 
scraper provided by the commissioner, 
over a surface of 1642 m2, that is, in the 
parking lot, the foundations of two bill-
boards, and a so-called oil separator (Fig. 
1). (F. M. T.)

Disturbances in the territory and the strati-
graphic context
 We removed an average 70–80 cm thick 
layer of earth from the territory with me-
chanical power equipment. In places that 
had been less disturbed however, – primar-
ily in the northwestern part of the territo-
ry – prehistoric features could be observed 
at a somewhat higher level, at an aver-
age depth of 40–60 cm. Here, a relatively 
large archaeological density (Fig. 2) was 
encountered, in contrast with the south-
eastern third of the area. The horizontal 
modern disturbances gradually thick-
ened towards the south already extended 

vánvalóvá vált, hogy szerződésmódosításra 
van szükség, ugyanis a lelőhely intenzitá-
sa miatt az előre kalkulált szakfelügyeleti 
szerződésben foglaltak nem teljesíthetők. 
A BFKH területileg illetékes régészeti fe-
lügyelője, Vákár Tibor a helyszíni szemlét 
és a beruházóval való egyeztetést követően 
az érintett területen szükséges teljes körű 
feltárás elvégzésére szerződésmódosítást 
írt elő, amelynek köszönhetően a beruhá-
zóval történt megegyezés szerint 2 hét állt 
rendelkezésünkre.
 A 2013. június 10-21. között elvégzett 
munka során a megbízó által biztosított 
munkagéppel megtisztított területen, az-
az a parkoló, két reklámtábla-alapozás és 
egy ún. olajfogó műtárgy helyén – össze-
sen 1642 m2 területen – 170 stratigráfiai 
egység (SE), köztük 64 önálló régészeti 
objektum és 70 cölöplyuk került feltárásra 
(1. kép). (T. F. M.)

A terület bolygatottsága, rétegviszonyai 
 A felületen átlagosan 70–80 cm-nyi 
földréteget távolítottunk el gépi erővel, 
azonban az őskori jelenségek a kevésbé 
bolygatott helyeken – elsősorban az észak-
nyugati részen – ennél kissé magasabban, 
átlagosan 40–60 cm mélységben jelent-
keztek. Itt viszonylag sűrű régészeti lefe-
dettséget tapasztaltunk (2. kép), szemben 
a terület délkeleti harmadával. A horizon-
tális, déli irányban fokozatosan vastagodó 
újkori bolygatás ugyanis a tervezett par-
koló közepétől már az altalaj jelentkezési 
szintjét is elérte: innentől már csak né-
hány mélyebb beásás alját tudtuk megfi-
gyelni. A délkeleti részen nyitott, L alakú 
kutatóárok a helyszín nagyfokú bolygatott-
ságára vonatkozó feltételezésünket teljes 
mértékben alátámasztotta. 
 A területet érintő újkori pusztítás mér-
tékét és rétegtani viszonyait a tervezett 
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into the subsoil from the middle of the 
planned parking lot. From this point only 
the bottom of a few deep pits could be ob-
served. The L-shaped test trench opened 
in the southeastern part confirmed our 
hypothesis concerning the large scale dis-
turbances at the site.
 The degree of the modern disturbance 
at the territory and the stratigraphic con-

parkoló középső részén, védendő fasor mi-
att meghagyott 200 m2 alapterületű föld-
sáv metszetében is dokumentálhattuk. A 
felső gyökérzóna (SE 27) alatt váltakozó 
vastagságú sóderes és vörösesbarna homo-
kos újkori feltöltés (SE 28-29) húzódott. 
Az újkori bolygatás alsó határa egyenetlen, 
nagy ugrásokat mutatott, alatta több he-
lyen feltűnt az őskori leleteket tartalmazó 
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1. kép. A 2013-as ásatás helyszínrajza
Fig. 1: Plan of the excavation in 2013
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text could also be documented in the sec-
tion wall of the zone measuring 200 m2 
that was preserved intact in the middle 
part of the planned parking lot because 
of a protective row of trees. Under the up-
permost zone of the roots (SU 27) there 
was a modern fill of varying thickness 
composed of gravel and reddish brown 
sand (SU 28-29). The lower border of the 
modern disturbance was uneven, display-
ing large steps up and down, and the pre-
historic culture bearing layer could often 
be detected underneath it (SU 30). In the 
lower layers of the yellow, loessy subsoil 
two layers of gravel and pebbles – perhaps 
testifying to the former presence of an al-
luvial cone from stream alluviation –, one 
consisting of small cobbles (SU 114) and 
one with large cobbles could be observed. 

2. kép. A munkaterület északkeleti irányból
Fig. 2: The work site seen from northeast

kultúrréteg (SE 30) is. A sárga löszös al-
talaj alsóbb rétegeiben megfigyelhettünk 
egy – talán folyóvízi eredetű hordalékkúp-
ra, folyóvíz akkumulációra utaló – apróbb 
(SE 114) és egy nagyobb (SE 113) görge-
teg kövekből álló kavicsos-sóderes réteget 
is. Több beásás alját e réteghatárnál do-
kumentáltuk, némelyik azonban ebbe is 
belemélyedt.

Középső rézkor 
 A legkorábbi leletek a középső rézko-
ri Ludanice-kultúra időszakából (Kr. e. 
4000–3500) származnak. 
 A feltárási terület északi szélén két 
délnyugat-északkeleti tájolású temetke-
zés került napvilágra. A lekerekített sar-
kú, téglalap alakú sírgödörben a néhány 
emberi vázcsonton kívül a sír mellékletét 
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The bottom of a number of pits were 
documented on this stratigraphic border 
although some of the pits were even sunk 
into these layers. 

Middle Copper Age
 The earliest finds dated from the Mid-
dle Copper Age Ludanice culture (4000–
3500 BC).
 Two burials were excavated by the 
northern edge of the excavated area. The 
burials were oriented southwest-north-
east. In addition to the few human skel-
etal bones, a milk jar-shaped vessel and a 
two-handled cup were unearthed as grave 
goods from the rectangular grave pit with 
rounded corners (Fig. 3). Based on the 
remains of human teeth collected next 

képező tejesköcsög alakú edény és egy 
kétfülű bögre került feltárásra (3. kép). A 
mellettük, a sírgödör délnyugati végében 
gyűjtött emberi fogmaradvány alapján a 
temetkezés tájolása délnyugat-északkeleti 
lehetett. A másik, hasonló tájolású, kisebb 
méretű, de valószínűsíthetően egykorú sír 
(31. objektum) az előző mellett, attól kis-
sé keletre került elő, csupán néhány kisebb 
csonttöredéket és kisméretű bögre töredé-
két tartalmazta. 
 A temetkezésektől keleti irányban 
6 m-re egy újkori bolygatásokat szenve-
dett, középső rézkori anyagot adó gödör is 
napvilágra került, azaz a temetkezési hely 
mellett bizonytalan kiterjedésű középső 
rézkori településmaradványokkal is szá-
molhatunk a területen. 

3. kép. A középső rézkori temetkezés mellékletei
Fig. 3: Grave goods in the Middle Copper Age burial
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to the grave goods, at the southwestern 
end of the grave. This burial was probably 
oriented southwest-northeast. The other 
smaller, but probably contemporary, simi-
larly oriented grave (feature No. 31) was 
found near the first one, a bit to its east. 
It yielded only a few small bone fragments 
and a shard from a small cup. A pit im-
pacted by modern disturbances was un-
earthed 6 m to the east of the burials that 
yielded Middle Copper Age finds. Thus, 
in addition to the burial area, the remains 
of a Middle Copper Age settlement of an 
uncertain size may also be found in the 
excavation area.

Early-, Middle Bronze Age
 The densest settlement material in the 
area belonged to the Early Bronze Age Bell 

4. kép. Edénytöredékekből és tapasztásdarabokból álló omladék
Fig. 4: Debris composed of potsherds and pieces of daub

Kora és középső bronzkor 
 A feltárt területen a legintenzívebb 
megtelepedést a kora bronzkori Harang-
edény–Csepel csoport (Kr. e. 2500–2300) 
és Vatya-kultúra (Kr. e. 1500–1700) mutat-
ta. 
 A mintegy 100 települési objektum 
néhány különlegesnek mutatkozó beásás 
mellett nagyobb, méhkas alakú hulladék-
gödörből és nagyszámú, struktúrába is 
rendeződő cölöplyukból állt. 
 A tároló-, majd hulladékgödörként 
funkcionáló kerek, nagyméretű, mély be-
ásások számítottak a település legjellegze-
tesebb jelenségének, ugyanakkor néhány 
gödör szabályos négyszögletes alakú volt. 
Betöltésükben rendszerint több réteg 
mutatkozott: a felső humuszos jellegű, 
kevesebb leletet adó szint alatt sűrűn ré-
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Beaker culture – Csepel group (2500–2300 
B.C.) and Vatya culture (1500–1700 B.C.).
 The approximately 100 settlement fea-
tures included large beehive shaped refuse 
pits and a large number of postholes dis-
playing a particular structure in addition to 
some pits that appeared to be special. The 
large, deep, circular pits functioning as stor-
age and later refuse pits were the most char-
acteristic features in the settlement. Some 
of the pits, however, displayed a regular rect-
angular shape. Their fill, in general, com-
prised several layers: beneath the upper-
most layer mixed with humus that yielded 
a small number of finds, dense layers were 
located which contained a large amounts of 
organic material, and were often constitut-
ed by burnt, charcoal-filled stripes. These 
latter layers proved rich in finds.
 Some features displayed a unique find 
context where vessels of various size as 
well their related fragments could be doc-
umented. Other features displayed even 
more intense concentration of such finds. 
An oblong oval pit inside a large building 
with semi-subterranean walls yielded sev-
eral layers of huge daub blocks with the 
imprint of branches and boards and also a 
large amount of pottery (Fig. 4), as well as 
an amulet made from a bear canine (Fig. 
5). The find material unusually rich com-
pared to the rest of the features might have 
found its way into the pit in connection to 
the destruction of the building. In another 
large pit, several dozen stone tools were 
collected as raw material, remained in an 
unfinished state or as blanks. We observed 
a large vessel with a thick walls decorated 
with barbotine ribs and inside with deep, 
incised lines that was placed in a small pit 
dug specifically for this purpose. Unfortu-
nately about two thirds of the vessel was de-
stroyed by modern disturbances so its exact 

tegzett, nagyobb szervesanyag tartalmú, 
sokszor égett-faszenes sávokból álló, gaz-
dag leletanyagot adó rétegek húzódtak. 
 Az egyedi leletösszefüggéseket muta-
tó beásások közül kiemelendőek azok, 
amelyekben néhány kisebb-nagyobb ép 
edényt vagy azok összefüggő töredékeit 
dokumentáltuk, máshol csupán ezek le-
letkoncentrációit figyelhettük meg. Egy 
nagyobb, felmenő falú épület belsejében 
feltárt, elnyúlt, ovális beásás több szint-
ben hatalmas ág- és deszkalenyomatos 
ta pasztásdarabokat, nagy mennyiségű 
ke rámiaanyagot (4. kép) és egy medve 
szemfogából kialakított amulettet (5. kép) 
tartalmazott. A többi beásáshoz képest 
rendkívül gazdag leletanyag talán az épü-
let pusztulásával összefüggésben kerül-
hetett a gödörbe. Egy másik, nagyméretű 
beásásban pedig több tucat, nyersanyag-
ként gyűjtött, félkész vagy retusált kőesz-
közből álló depót tártunk fel. Egy esetben 
egy nagyméretű, vastag falú, belső oldalán 

5. kép. Kora bronzkori medve szemfogból készített 
amulett a 24. objektumból (SE 108)
Fig. 5: Early Bronze Age amulet made of a bear 
canine from pit feature No. 24 (SU 108)
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shape is not known and the interpretation 
of the feature is problematic. Human skel-
etal remains belonging to two dead people 
were unearthed in one of the pits located 
in two distinct levels in the fill and not in 
anatomical position. Here, we documented 
fragments of a large vessel decorated with a 
net pattern and grooved decoration made 
by drawing the fingers across its inner side.
 The numerous postholes found pri-
marily on the western edge of the exca-
vated area may have been part of the 
Early Bronze Age Bell Beaker culture 
settlement. Based on their positions we 
can probably reconstruct a building with 
curved walls (a boat shaped house) and 
a gable roof with a ridge-pole supported 
by posts. The entire length of the house 
might have been 20 m, and its largest 
width measured 6.5 m. It was oriented 
west-northwest – east-southeast. In the 
area to the north and south of the house 
we cannot exclude the presence of other 
partially preserved buildings. The Early 
Bronze Age settlement features yielded a 
large amount of pottery suggesting the 
period it existed during the time of the 
Bell Beaker culture. In addition to shards 
of bowls with T-shaped rims, there were 
fragments decorated with barbotine ribs 
produced with finger impressions under 
their everted rim, deep, truncated coni-
cal and biconical bowls and handled cups 
(Fig. 6) which date to the Vatya culture. 

Late Bronze Age
 A small proportion of the excavated fea-
tures testified to the existence of a settle-
ment from the early or middle phase of 
the Urnfield culture.
 Some of the features were large refuse 
pits, and in a number of these pits we doc-
umented fine layers of an ashy-charcoal 

mélyen bevésett vonalakkal díszített bor-
dadíszes edényt figyeltünk meg, amelyet 
a számára kiásott, kisméretű gödörbe he-
lyeztek. Sajnos az edény mintegy kéthar-
madát újkori bolygatás semmisítette meg, 
így pontos formája nem ismert, a jelenség 
interpretációja problematikus. Az egyik 
gödörben két betöltési szinten, össze-
sen két egyedhez tartozó, nem anatómiai 
rendben elhelyezkedő emberi vázrészek-
ből álló maradványok kerültek napvilágra. 
Innen egy belső oldalán hálómintás és 
ujjbenyomásos bordadíszes nagyméretű 
edény töredékeit is dokumentáltuk.
  A kora bronzkori Harangedény-Csepel 
csoport településéhez tartozhatott az el-
sősorban a feltárási terület nyugati szélén 
előkerült nagyszámú cölöplyuk. Elhelyez-
kedésük alapján legalább egy ívelt oldalú 
(csónak alakú), ágasfás-szelemenes épület 
rekonstruálható. A ház teljes hossza 20 
m lehetett, legnagyobb szélessége 6,5 m, 
nyugat-északnyugat – kelet-délkeleti tájo-
lá sú volt. A tőle északra és délre eső te-
rületen nem zárható ki további épületek 
részleges jelenléte sem. 
 A kora bronzkori települési objektumok 
nagyszámú, a harangedény időszakra uta-
ló kerámiaanyagot tartalmaztak. A T-pe-
remű táltöredékek, kihajló, pereme alatt 
ujjbenyomkodásos bordákkal díszített 
töredékek mellett a csonkakúpos, kettős 
kónikus mély tálak, füles bögrék (6. kép) a 
Vatya-kultúra tárgyi anyagához tartoznak. 

Késő bronzkor 
 Az előkerült objektumok egy kisebb ré-
sze a korai, vagy középső urnamezős idő-
szakban történő megtelepedésről árulko-
dik. 
 Az objektumok egy része nagyméretű 
hulladékgödör, egyeseknél finoman réteg-
zett hamus-faszenes betöltést dokumen-
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fill. At the same time, we observed shallow 
pits as well with a single layer of fill.
 A few shards of ornamental ceramics, of 
a carefully burnished black color (horizon-
tally striped bowls with inverted rim, cups 
with sharply angled shoulders and thin 
walls) were found. Most of the household 
pottery was composed of fragments of large 
vessels with thick walls, vertically incised 
body shards, and leveled, everted rims. The 
relatively small number of finds at our dis-
posal can be preliminarily dated to phases 
Reinecke B D-Hallstatt A, perhaps to the 
turn of phases Halstatt A and B based on 
the information generated by research by 
Frigyes Kőszegi (KŐSZEGI 1997).

Preliminary evaluation of the research
 The research produced an important re-
sult of micro-regional relevance: it showed 
that the territory is a part of an extensive 

táltunk, ugyanakkor sekélyebb, egyrétegű 
beásásokat is megfigyelhettünk.
 A kevés, gondosan feketére fényezett 
díszkerámia-töredék (vízszintesen síko-
zott, behúzott peremű tálak, éles váll-
törésű vékonyfalú csészék) mellett a 
házikerámia túlnyomó része vastag falú, 
nagyméretű edény töredékeiből, függőle-
gesen behúzkodott hastöredékekből, síko-
zott, kihajló peremtöredékekből állt. A vi-
szonylag kevés rendelkezésre álló anyagot, 
előzetesen a Kőszegi Frigyes kutatásaiból 
ismert tények alapján (KŐSZEGI 1997), 
a Reinecke B D – Hallstatt A időszakra, 
esetleg a Hallstatt A-B periódus fordulójá-
ra datálhatjuk. 

A kutatások elsődleges értékelése 
 A feltárás igen fontos, mikroregionális 
léptékű eredménye, hogy bizonyossá tet-
te: a terület egy nagyobb kiterjedésű, 

6. kép. Válogatás a kora és középső bronzkori telepanyagból
Fig 6: Selection from the Early-, Middle Bronze Age settlement finds
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site connected to several archaeological 
periods that can be clearly circumscribed 
from a geomorphological point of view. 
It is located on a knoll that rises from its 
immediate environment, a characteris-
tic wetland once part of the floodplains 
of the Danube. Due to previous research 
carried out by archaeologists at the Bu-
dapest History Museum (Fig. 7), we have 
large amounts of information available 
on the prehistoric settlement on one of 
the knolls extending in a north-south di-
rection on the right side of the Danube 
known as the “Lágymányos Hills” in the 
scholarly literature although the borders of 
the settlements connected to particular 
archaeological periods are still difficult to 
identify.
 The site is directly connected with the 
Late Bronze Age settlement segment exca-
vated by József Beszédes in 2003 at 61 So-
pron Street (BESZÉDES–SZILAS 2003) 
and the Early Bronze Age and Urnfield 
culture finds unearthed by Frigyes Kőszegi 
in 1964 on Sztregova Street (KŐSZEGI 
1997). In addition to the two archaeologi-
cal periods documented in the framework 
of these previous excavations we can also 
identify the use of this territory in the 
Middle Copper Age and Middle Bronze 
Age by the population of the Vatya culture 
in view of the results of the research in 
2013. The extent of the latter culture can 
be supposed to continue to the north in 
the light of the negative results of previous 
research. New developments to be realized 
in the near future (the construction of 
tramway line No. 1 in South Buda, etc.) 
may allow us to find out more about the 
way this settlement appeared.
 The settlement fragment of the Early 
Bronze Age Bell Beaker culture – Csepel 
group site confirmed what was known 

geomorfológiailag aránylag jól körülha-
tárolható, egykoron a Duna árteréhez 
tartozó, jellemzően vízjárta környezetből 
kiemelkedő háton húzódó, többperiódusú 
lelőhely része. A szakirodalomban „lágy-
mányosi dombsorként” ismert, a Duna 
jobb oldalát kísérő egyik észak-déli kiter-
jedésű dombhát őskori megtelepedésére 
vonatkozóan a BTM korábbi kutatásainak 
köszönhetően (7. kép) már számos adattal 
rendelkezünk, de az egyes korszakokhoz 
köthető megtelepedés határai ma még ne-
hezen körvonalazhatóak. A lelőhely köz-
vetlen összefüggésben áll a feltárt terület-
től délre 2003-ban, a Sopron út 61. szám 
alatt Beszédes József által felszínre hozott 
késő bronzkori településrészlettel (BE-
SZÉDES–SZILAS 2003) és a Sztregova 
utcában az 1964-ben Kőszegi Frigyes által 
feltárt kora bronzkori és urnamezős lele-
tekkel (KŐSZEGI 1997). E kutatások so-
rán dokumentált két régészeti korszakon 
túl a 2013-as feltárások ismeretében a 
terület középső rézkori és középső bronz-
kori Vatya-kultúra területhasználatát is 
rögzíthetjük. Előbbi kiterjedése a korábbi 
kutatások negatív eredményének fényében 
inkább északi irányban feltételezhető. A 
települési kép pontosabb megismerésére 
vonatkozóan a közeljövőben megvalósuló 
újabb beruházások (1-es villamos dél-bu-
dai pályájának kiépítése stb.) révén nyílhat 
lehetőség.
 A kora bronzkori Harangedény–Cse-
pel csoport településrészlete a kor- és 
kultúrspecifikusnak számító ívelt oldalú 
épületek újabb előkerülésével tovább erő-
síti a korszak építészeti tevékenységéről 
eddig rendelkezésre álló ismereteinket. A 
dél-budai (Albertfalva–Savoya park: END-
RŐDI 2002; ENDRŐDI–REMÉNYI 
2003) és Csepel-szigeti (Szigetszentmilós–
Üdülősor: ENDRŐDI 1992) régióban 
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previously concerning building activity 
in the period through the discovery of 
houses with curved walls that are con-
sidered to be cultural markers for this 
particular period and archaeological cul-
ture. The presence of these structures, 
similar to the houses familiarized by the 
research of Anna Endrődi in South Buda 
(Albertfalva–Savoya Park: ENDRŐDI 
2002; ENDRŐDI–REMÉNYI 2003) and 
on the Csepel Island (Szigetszentmiklós-
Üdülősor: ENDRŐDI 1992), contributes 
new information to the image of the ex-
traordinarily dense settlement patterns 
in the region inhabited by the popula-
tion of the Bell Beaker Culture extending 
from the Danube Bend south to Csepel 
Island.
 In spite of the relatively small number 
of finds unearthed here connected to the 
Late Bronze Age Urnfield culture, research 
has made it possible to identify the inner 
chronology of the extensive Late Bronze 
Age settlement, since analysis allows us 
jointly evaluate finds from distinct settle-
ment segments located at a relatively great 
distance (250 m) from each other. (G. Sz.)

Archaezoological results
 Altogether, 644 pieces of animal re-
mains were unearthed at the site, 65.5 % 
of which could be identified to the level of 
species. Some 5.6 % of the finds dated to 
the Iron Age, 63.6 % dated to the Bronze 
Age while the dating of the remaining 
faunal material was uncertain. The bone 
finds came from fill, pits, postholes, build-
ing debris, semi-subterranean houses 
as well as stray finds. The animal bones 
were relatively well preserved but heavily 
fragmented. The remains were probably 
deposited quickly and so they were less ex-
posed to the feeding activity of carnivores 

Endrődi Anna kutatásai nyomán ismertté 
vált házakhoz hasonló struktúrák itte-
ni megjelenése a harangedény-népesség 
Duna-kanyartól a Csepel-szigetig terjedő 
települési régiójában tapasztalható rend-
kívül sűrű településszerkezeti képéhez 
szolgáltat újabb adalékot.
 A késő bronzkori urnamezős időszak itt 
feltárt viszonylag csekély leletanyaga elle-
nére a nagy kiterjedésű késő bronzkori te-
lepülés belső időrendjének megállapításá-
ra is alkalmat nyújthat, hiszen egymástól 
viszonylag nagy távolságban (250 m) elhe-
lyezkedő településrészletek leletanyagának 
együttes kiértékelése valósulhat meg a fel-
dolgozás során. (Sz. G.)

7. kép. A lelőhelyen korábban végzett kutatások 
összesítő alaprajza
Fig. 7: Complex plan of the earlier researches
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and pigs as well as other destructive envi-
ronmental effects. This situation explains 
the small number of bones that display 
gnawing marks and the relatively heavy 
soil erosion.
 Only 36 bone fragments came from the 
only feature dated to the Middle Copper 
Age (Ludanice culture). Due to the small 
assemblage these bones cannot be used in 
a detailed analysis.
 A total of 410 bone fragments were 
found in the 28 Bronze Age features (35 
stratigraphic units). Within the Bronze 
Age, 58% of the bones were dated to the 
Early- and Middle Bronze Age and 42% to 
the Late Bronze Age. Most of the remains 
came from pits. Of the domestic animals, 
the largest number came from domestic 
cattle remains, followed by remains from 
swine, small ruminants, domestic horse 
and dog. The proportion of wild mam-
mals (aurochs, red deer, wild boar, brown 
bear) was low. The Early Bronze Age was 
characterized by a larger taxonomic rich-
ness of wild mammals, and their pres-
ence – due to their habitat – implies an 
environment characterized by woody, 
shrubby, swampy areas and clearings 
(Fig. 8). The distribution of body regions 
(KRETZOI 1968) and kill-off patterns of 
the main domestic species suggests that 
swine was mainly exploited for its meat 
(primary exploitation). Cattle, small ru-
minants (caprines) may also have been 
kept for dairy products while horse may 
also have been kept for draught purposes 
(secondary exploitation) and perhaps 
also for dairy products. Small ruminants 
such as sheep could also have been ex-
ploited for their wool. The consumption 
of horse meat cannot be directly proven 
as no traces of chopping could be found 
on the bones although 2.5% of the Early 

Archaeozoológiai eredmények 
 A lelőhelyről összesen 644 állatmarad-
vány került elő, amelynek 65,5%-a volt 
fajilag pontosan meghatározható. A lelet-
anyag 5,6%-a rézkori, 63,6%-a bronzkori, 
a többi maradvány pedig kérdéses korú. 
A csontleletek betöltésből, gödrökből, 
cölöplyukból, épületomladékból, verem-
házból valamint szórványból származtak. 
Megtartásuk közepes, töredezettségük 
erőteljes volt. A maradványok feltehetően 
hamar a földbe kerülhettek, és így kevéssé 
voltak kitéve a ragadozók és a sertések hul-
ladékeltakarító tevékenységének és egyéb 
roncsoló hatásoknak. Ez a magyarázata a 
kevesebb rágásnyomnak, és a viszonylag 
több, talajban bekövetkezett elváltozás-
nak.
 A lelőhely középső rézkorra (Ludanice-
kultúra) keltezett állatcsont tartalmú ob-
jektumából csupán 36 csonttöredék került 
elő, amelyek csekély számuk miatt részle-
tes elemzésre nem alkalmasak.
 A 28 bronzkori objektumból (35 SE) 
összesen 410 csonttöredék került elő. A 
bronzkoron belül 58%-uk a kora és közép-
ső bronzkorra, 42%-uk pedig a késő bronz-
korra tehető. A legtöbb maradvány a göd-
rökből származott. A háziállatok közül a 
legnagyobb mennyiségben szarvasmarhák 
csontjai fordultak elő, majd a sertések, a 
kiskérődzők, a házilovak és a kutyák ma-
radványai. A vademlősök (őstulok, gím-
szarvas, vaddisznó, barna medve) aránya 
alacsony, a kora és középső bronzkorban fi-
gyelhető meg a nagyobb fajgazdaságuk, és 
az élőhelyükből adódóan egy erdős, bozó-
tos, mocsaras területekkel és tisztásokkal 
tagolt környezeti képre utalnak (8. kép). 
A főbb gazdasági haszonállatok testrégió- 
(KRETZOI 1968) és életkor-megoszlása 
a sertés húshasznúságának (elsődleges 
hasznosításának) jelentőségét, valamint 
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and Middle Bronze Age bones and 1.2% 
of the Late Bronze Age pieces displayed 
traces of some kind of processing (cut-
ting, bone working). This is a rather low 
number which may be connected to the 
small sample of animal bone finds in gen-
eral.
 Eight pieces of worked bone were found. 
Among these, six dated from the Early 
Bronze Age and two from the Late Bronze 
Age. The raw material of the objects was 
red deer antler, bear and wild boar tooth, 
the rib of a large ungulate, and the tibia 
of cattle and small ruminants. They in-
cluded a scraper, an awl, an unfinished 
piece, an axe or hammer, and amulets. An 
amulet made of a bear tooth broken longi-
tudinally into two pieces was found in one 
of the pits (feature No. 58) and another 
complete piece came from the pit (feature 

a szarvasmarha, a kiskérődzők (juh/kecs-
ke) és a ló igaerejének, esetleg tejüknek, 
a kiskérődzők esetében gyapjuknak (azaz 
másodlagos hasznosításuknak) jelentő-
ségét mutatja. A lóhús evése közvetlenül 
nem bizonyítható, mivel a csontokon nem 
észleltünk darabolásnyomokat. A kora 
és középső bronzkori csontok 2,5%-án, a 
késő bronzkorinak pedig 1,2%-án volt va-
lamilyen feldolgozásra (vágásra, megmun-
kálásra) utaló nyom. Ez igen kevés, amely 
adódhat a leletanyag kis mennyiségéből is.
 Nyolc megmunkált állati nyersanyag 
került elő. Ezek közül hat kora és közép-
ső bronzkori, kettő pedig késő bronzkori. 
A tárgyak nyersanyaga gímszarvasagancs, 
medve- és vaddisznófog, nagypatás bordá-
ja, szarvasmarha és kiskérődző sípcsontja. 
Volt közöttük kaparó, ár, félkész termék, 
csákány vagy kalapács és amulett. Egy 
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8. kép: A bronzkor egyes szakaszainak főbb gazdasági haszonállatainak és a vademlősök aránya
Fig. 8: The rate of the main economical livestock and the wild mammals in the Bronze Age
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No. 24) filled with building debris (Fig. 5). 
(A. ZS. B.)

Gábor Szilas
Farkas Márton Tóth 

Anna Zsófia Biller

hosszában félbetörött medvefog-amulett 
egy gödörből (58. objektum), a másik, ép 
darab pedig az épületomladékot tartalma-
zó beásásból (24. objektuml) származott 
(5. kép). (B. A. ZS.)

Szilas Gábor 
Tóth Farkas Márton

Biller Anna Zsófia
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