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1 .  Aba ha tá ra 
( Fejér megye) B ,  Kö 
A tervezett M8-as autópálya nyomvonalán terepbejá
rást végeztünk 2000. október 1. és december 31. között. 
A község határában az M8-1 jellel regisztrált, 500x100 
m kiterjedésű, ÉNy-DK irányú lelónelyró1 középkori 
kerámiát; az M8-2 jellel regisztrált, 300x50 m kiterjedé
sű, É-D irányú lelóbelyró1 (Bolondvár) középső bronz
kori kerámiát; valamint az M8-7 jellel regisztrált, 200x200 
m kiterjedésű leló11elyró1 középkori kerámiát gyűjtöttünk. 
A leletek az István Király Múzeumba kerültek. 

2. Adony, holt Duna-meder 
( Fejér megye) Ró 

SZALAI TAMÁS 

A holt Duna-ágban, az 1601-1602. fkm közötti szaka
szon, keleti irányba leágazó földút és műúttól keletre 
lévő második holt meder kereszteződésénél sóderkiter
melés és mederelőkészítés zajlott egy leendő horgásztó 
számára. E munkák során már 1999 őszén kerültek elő 
mészkőfaragványok. A gépkezelő az előkerült kőfarag
ványokról így utólag elég változó leírást adott, de egy 
általa császárszobor-fejnek tartott faragvány és egy szét
tárt karú, mindkét tenyerén madarat tartó nőalakot áb
rázoló szobortöredékró1 (?) minden változatban szó 
esett. Említett továbbá egy vasbárdot, ami elkallódott, 
négyzetes és kör átmetszetű oszlopokat, valamint vas
tag, kovácsoltvas szögekkel átütött deszkadarabokat. 

A leletek a dunaújvárosi Intercisa Múzeum Adony
ban lakó munkatársa révén jutottak az ottani régész
kollégák tudomására, akik több töredékkel együtt egy 
szarkofágfedelet és két sírkőmaradványt szállítottak a 
múzeumba. 

A gépkezelő leló11ely-megjelölése alapján Szabó Zol
tán a 2000. május 3-4. között végzett kutatáskor meg
találta az elmondott dombszerű kiemelkedést, majd an
nak átkutatása során egy nagyméretű, kvadrátos mész
kőtárgy három, 90 fokos élben összefutó sarokdarabjá
ra bukkant. Maga a tárgy a domb aljából állt ki, felette 
vastag, igen kemény agyagréteget talált. Ez a visszaom
lás fedhette be a már korábban megtalált kövek nagy 
részét is. Nem zárható ki, hogy a megtalált sarokdarab 
a szarkofághoz tartozott, melyet a kotrógép képtelen volt 
beágyazott helyzetébó1 kimozdítani. 

Az elveszett kőtömböket nem sikerült megtalál
nunk. A vizsgált területró1 kitermelt iszappal vegyes só
derhalomban egy 3,3x2,7 cm nagyságú terra sigillata 
töredéket is találtunk, melyhez hasonlók már korábban 
és nagyobb méretben is előkerültek. Ugyanitt találtak 
egy római nagybronz pénzérmét is, melyet azonban szin
tén elvitt valaki. 

A merülések eredménye az alábbiakban összegezhető. 
1. A rendkívül értékes kőanyagot magában rejtő 

leló11ely leleteinek egy részéu nár kiemelték, és vissza
szerzésükre nem sok reményt látok, de a feltételez
hetően még feltárható leletanyag is olyan jelentős, hogy 

nem nélkülözhető egy alaposan előkészített feltárás, me
lyet a vízfelszínró1 végrehajtott magnetométeres vagy 
szeizmoteches felmérésnek (esetleg mindkettőnek) kell 
megelőzni. Ennek elvégzésére az ELTE Geofizikai Tan
székét kell felkérni. 

2. Egyelőre nem dönthető el, hogy a leletek erede
tét illető három lehetőség közül melyikkel kell számol
nunk: 

a) A bölcskeihez hasonló erődnek ellent mond az, 
hogy téglát, habarcsot, falra utaló nyomokat sem a kot
rási munkát végzők, sem mi nem figyeltünk meg és ilyen 
jellegű töredékeket a kitermelt anyagban sem találtunk. 
(Kisebb-nagyobb, nagyon kemény, márványszerű mész
kőszilánkot és töredéket azonban többet is.) A szarko
fágfedél és a vékonytáblás sírkövek sem olyan jól fel
használható építőanyag, mint a téglatest-, vagy megkö
zelítően kocka alakú oltárkövek vagy síroltárok. 

b) A munkát végzők elmondták, hogy faragott, meg
munkált gerendamaradványokat és nagy, 8-10 cm vas
tag összefüggő deszkafelületeket is felszedett a gép, me
lyeket vasszögekkel ütöttek át. Szerintük ez arra utal, 
hogy a köveket hajón szállították valahová, a vízi jármű 
azonban elsüilyedt. Korábbi tapasztalataim szerint azon
ban az is elképzelhető, hogy a folyó mederváltozás so
rán húzódott rá a valaha parton lévő, már elfedett kö
vekre. Ezekró1 a földet lemosva a fenéken lévő akadály 
felfogta a sodródó uszadékfákat, hajóroncsokat vagy ép
pen elsüllyedt vízimalmok maradványait. 

e) Az előzóbó1 következően számolhatunk a 6. sz. 
föközlekedési út nyugati oldalán lévő vicushoz (mely
nek kutatottsági állapotát nem ismerem) tartozó temet
kezési hely kőemlékeinek eló"kerülésével is. (Az eddig 
rendelkezésre álló ismeretek alapján ez utóbbit tartom 
a legvalószínűbbnek.) 
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2000. június 15-én lakossági bejelentés nyomán új
ra búvármerülést végeztem a helyszínen leletmentés 
céljából és megtaláltam a jelzett kőtöredéket, amely 
ugyanarról a helyszínró1 származik, ahol korábban a 
szarkofágfedelet és az ábrázolásos sírkőtöredéket talál
ták. A vödrös kotró azonban az eredeti helyszínró1 ezt 
elvonszolta, sőt a felületen lévő friss törések alapján az 
eredetileg nagyobb töredéket össze is törte. Ennek meg
felelően a fenékfelszínt legyezéses technikával bejártam 
és ennek során újabb öt darab, a legelsőnél már kisebb, 
de ugyancsak feliratos kőtöredéket hoztam a felszínre. 

A kiemelés folyamatáról és a kőtöredékró1 fénykép
felvételeket készítettem, a leletanyagot pedig Dunaúj
városba szállítottuk és a kőtárban elhelyeztük. 

3 .  Algyő, E lbontott ba rakktábor 
(Csongrád megye) Szk 

GAÁL ATTILA 

A temetőre utaló első adatokat Trogmayer Ottó 1968. 
évi leletmentésé_bó1 ismerjük, aki egy, az V. barakkegy
séghez tartozó vízakna építése során előkerült sírt men
tett meg, illetve egy korábban megbolygatott sírról szer-
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zett adatokat. Akkor az építkezés előrehaladott volta 
miatt a temető jellegének, kiterjedésének további vizs
gálatára nem volt lehetőség. Időközben a barakképüle
tek felszámolásra kerültek, s a község fejlesztési ter
veiben a terület kiemelt jelentőséget kapott, mivel azt 
a helyi önkormányzat építési telkek céljára hasznosí
tani kívánja. Elkészült a parcellázás terve, így még a 
telkek értékesítése és magánkézbe adása előtt szüksé
gessé vált a szondázó ásatás elvégzése, hogy kiderül
jön, mekkora lehet a temető kiterjedése és az érintett 
terület nagysága. 

2000. augusztus 30. és szeptember 7. között az el
bontott V. barakkegység területén, az 500 m2-nyi terü
letet érintő szondázó ásatás során újabb 6 sírt tártunk 
fel. A sírok elhelyezkedése alapján úgy tűnik, megtalál
tuk a temető nyugati szélét. A feltárás költségeit Algyő 
Község Önkormányzata biztosította. 

Az ásatás eredményeként világossá vált, hogy a te
rületen egy nagyobb temető húzódik, melynek területe
ként az 1771/50-57, 1771/62 helyrajzi számmal jelölt tel
kek jöhetnek szóba, összterületük kb. 7200 m2• Mivel a 
temető egész területe kiemelten veszélyeztetett, ezért a 
község önkormányzata az érintett telkek értékesítését el
halasztotta. A feltárás 2001-ben várhatóan folytatódik. 

BENDE LÍVIA 

fi .  Al másfüzitő, Timföldgyár VI I .  sz. iszaptároló 
( Komárom-Esztergom megye) R, Ró 
2000 júliusában a NKÖM által kiírt Nemzeti Örökség 
Program '99 pályázaton elnyert 500 e Ft anyagi támo
gatásból folytattuk az 1998 óta folyó feltárást a Tim
földgyár VII. számú iszaptároló kazettája melletti ré
szen, az egykori római vicusban. Almásfüzitő Önkor
mányzata és Képviselőtestülete helyi lakosok munká
jának támogatásával járult hozzá, hogy folytathassuk 
a kutatásokat. 

Azzal a célkitűzéssel indítottuk el a feltárást, hogy 
tovább keressük a késő római temető sírjait, és feltárjuk 
a tavaly félbehagyott objektumokat. 

A Kr. u. 340-380 közé keltezhető temető kiterjedése 
jelen ismereteink szerint K-Ny-i irányban 60 m, É-D-i 
irányban 25 m. Idén a tavalyi 9 csontvázas sír további 7 
csontvázas és egy hamvasztásos sírral egészült ki. Tájo
lásuk nagyjából megegyező, főirányuk ÉNy-DK, a vá
zak fekvése azonban váltakozó. A tavalyi, gazdag mel
lékletekkel ellátott sírjainkkal szemben a mostaniak sze
gényebbek voltak, mindössze két esetben fordult elő 
érem, illetve edény- és ékszermelléklet. 

A késő római korban a hamvasztásos rítus csak szór
ványosan fordul elő, a 22. szelvény hamus foltjaiban ta
lált Valentinianus érem és a két edénymelléklet azon
ban teljes bizonyossággal erre az időszakra keltezi a fenti 
temetkezést. 

A temető létesítése előtti i@ben a fenti__ területen 
létezett falu életébe a különböző objektumok - árkok, 
egy lakógödör, cölöplyukak és kutak - anyagán keresz-

tül nyerhettünk betekintést. Két gödör anyaga azonban 
arra is rámutatott, hogy a feltárás Dunához közelebb 
fekvő részén a római kort megelőzően az őskorban is 
laktak, amiró1 a rézkori Furchenstich kerámia töredé
kei tanúskodnak. 

A munka megkezdésekor egyik fő célunk az volt, 
hogy a tavaly részben feltárt 12.  gödröt teljesen feltár
juk, mely sekély mélysége ellenére is nagy mennyi
ségű leletanyagot szolgáltatott. A feltárás során egy 5x6 
m nagyságú lakógödör rajzolódott ki, korai, a Kr. u. 2. 
század elejére jellemző leletekkel, melyek között meg
lehetősen sok a katonai jellegű tárgy: kőgolyók (kata
pult lövedékek) , áttört bronzveretek, cipőszegecsek, 
vasnyílhegy. A lakóépület korai keltezését Hadrianus 
ezüstérme és egy Mercator nevű dél-galliai fazekas ál
tal készített terra sigillata tál is megerősíti. A gödör 
alját döngölt agyaggal bélelték ki, falát pedig sövény
agyagtapasztás alkotta, melynek darabjai eló'kerültek 
a bontásból. 

A sírok keresése közben az előző évekhez hason
lóan több árokra és további 3 kútra bukkantunk. A ku
tak egymáshoz való közelségét (2,5, illetve 8 méter) az
zal magyarázzuk, hogy béleletlen földkutakról van szó, 
melyek hamar beiszapolódtak és elszennyeződtek, ezért 
a közelükben, ahol a víz hasonló mélységben tört fel, 
újabb kutat ástak. Két kút bontását 3 m mélységig elvé
geztük, de a Duna idó'közbeni áradása a falakat alámos
ta, és ezzel veszélyessé vált a kézi erővel való feltárá
suk. A 3. kútnál az idő rövidsége miatt azonban már a 
víz megjelenése előtt megálltunk. 

Mivel a terület sajnálatos módon bolygatott, öröm
mel észleltük, hogy az idei, északabbra fekvő szelvé
nyeink mélysége helyenként az 1 ,5-2 métert is elérte, 
míg a korábbi években a 30-60 cm-es rétegmélység 
volt jellemző. Ennek köszönhetően nagyobb számban 
találtunk fémleleteket, többek között  érmeket, 
bronzcsüngó'ket, vereteket, szerszámokat. Kiemelkedik 
közülük egy, jelen adataink alapján, egyedülálló emai
los díszű állatfibula, mely egy önmagával beszélgető, 
kígyófejben végződő farkú állatot ábrázol. Finom ki
dolgozása révén a 2-3. századi emailos fibulakészítés 
egyik remekműve. 
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Konzulensek: dr. Kelemen Márta, dr. Petényi Sán
dor. 

5. Alsóörs, Reformá tus templom 
( Fejér megy�) Kk 

HORVÁTH FRIDERIKA 

2000 augusztusában az alsóörsi református templom 
északi oldalán dréncső-rendszer került elhelyezésre. Ezt 
megelőzően a fallal párhuzamosan több szakaszban, a 
késóbbi cső árkának vonalában ásatást végeztem. 

A templom jelenleg téglalap alaprajzú, a 18. század
ban_ átépített _barokk épület. Az átépítés során elbontot
ták a középkori szentélyt, és helyére a hajóval azonos 
szélességű, új karzattal ellátott toldalékot építettek. 
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Az ásatás során a templom középkori hajója men
tén eló'került az alapozási padka, a jelenlegi felszíntó1 
mintegy 180-200 cm-re. A templomot közvetlenül a lö
szös-homokos altalajba vágták. A két méter széles árok
ban sírok nem kerültek eló'. 

A löszös altalaj nekifut a templomfalnak, felette a 
felszíntó1 mintegy 50 cm-ig humuszos kevert réteg ta
lálható. 

A középkori hajó északkeleti sarkánál feltártuk a 
mintegy 200 cm széles és 440 cm hosszú középkori sek
restye alapfalait, a falak visszabontása a barokk átalakí
táskor történhetett. 

A sekrestye fala 70 cm-es, belsó' járószintje nem ma
radt meg, kivéve a sarkokban feltárt néhány centiméte
res öntött mészhabarcs padlómaradványokat. A belsó' 
vakolás kihajló alsó vonala az említett maradványokkal 
együtt adja meg a középkori járószintet. A fal keleti vé
gén oltáralapozás és felette feltehetó'en egy ablak ma
radványai kerültek eló'. 

A sekrestye nyugati falának vonalában a templom
hajó falán a lábazat falkutatásával feltártuk a középkori 
templomsarkot. 

6. Aszód, Kastély-hegy 
( Pest megye) 0 

KOPPÁNY ANDRÁS 

2000 tavaszán a volt aszódi-gödölló'i járás területén az 
1998-1999-ben készített légi fotók alapján jártuk be a 
lelóbelyet. Állítólag földvár (kastély) állt itt. Nem talál
tuk nyomát. A terület II. világháborús árkokkal, göd
rökkel eró'sen bolygatott. 

7. Átány, Nagyhalmi-dűlő 
(Heves megye) Sza 

MIKLÓS ZSUZSA 

A MOL-vezeték Heves megyén keresztülhaladó nyomvo
nalán a beruházással párhuzamosan megeló'zó' feltáráso
kat végzett a Heves Megyei Múzeumi Szervezet. A 200 m 
hosszú lelóbelyen a terepbejárás intenzív minó'sítésének 
megfeleló' telepnyomokat észleltünk. Folytatva a tavaly el
kezdett leletmentést, az objektumokat folyamatosan szá
mozva az idén feltárt 17 objektummal összesen 105 telep
jelenséget és egy sírt regisztráltunk. Egy kétfázisú szarma
ta teleprészlet került napvilágra, amelynek ÉK és DNy fe
lé ismerjük a kiterjedését. A császárkmi közepes mennyi
ségű leletanyag szokványos. A kerámiaanyag alapján a te
lepet a Kr. u. 3. század vége és a 4. sz. vége közé datáljuk. A 
leletek a Dobó István Vármúzeumba kerültek. 

VÁRADI ADÉL 

8. Baj , Öregkovács-hegy, rotunda temető 
(Komámm-Esztergom_meg�e )_Kö�-
A Kuny Domokos Múzeum 2000. július 1. és október 9 .  
között folytatta a feltárást a Baj, Öregkovács-hegyen ta-
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lálható rotunda temetó'jében. Két szelvénnyel a temetó' 
déli és keleti széleit kerestük. Egy 16,80x6,40 m-es szel
vénnyel megtaláltuk a temetó' keleti szélét, egy másik 
17,40x3,20 m-es szelvénnyel pedig a temetó' délkeleti 
és déli szélét. A délnyugati részen még várható további 
sírok eló'kerülése. Összesen 25 darab melléklet nélküli 
sírt tártunk fel. Az ásatást 300 OOO forinttal a Komá
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat fedezte. A csont
vázak a Kuny Domokos Múzeumba kerültek. A feltárás 
végén a szelvényeket visszatemettük. A terület veszé
lyeztetettsége, valamint az eddig eló'került leletek és ob
jektumok jelentó'sége miatt az ásatás folytatása javasolt. 

9. Baja, Szlatina 
(Bács-Kiskun megye) Ő,  Sza 

PETÉNYI SÁNDOR 

2000. október 9-én Bánffy Eszterrel (MTA Régészeti In
tézet) és tübingeni kollégákkal terepbejárást végeztünk 
Baja-Szlatinán. 

Több helybeli ember kikérdezése ellenére sem tud
tuk meg a dűló' helyét, illetve fekvését. 

Gyér, neolitikusnak látszó, igen apró cserepek mel
lett egy szürke, szarmata kerámia is eló'került és egy terra 
sigillata töredék, jeléül annak, hogy ezen a területen, a 
műút és a Duna-völgyi Csatorna között, a hídra vezetó' 
úttól É-ra szarmata falu is volt. 

Kó'HEGYI MIHÁLY 

1 0. Bajna, Sándor-Metternich kastély 
(Komárom-Esztergom megye) Kk 
A megszakításokkal folyó régészeti kutatások során ebben 
az évben ismét a kastélyegyüttes föépületében dolgoztunk. 
Korábban már tisztáztuk, hogy a ma álló klasszicista palo
ta alatt - az északi traktust kivéve - a bajnai Both család 
15. század végi-16. század eleji nemesi kúriája húzódik. A 
nagyméretű (kb. 30x16,5 m) kó'épületet a 18. század elsó' 
felében, a barokk palota építésekor bontották le és planí
rozták el. Ma már nagy vonalakban ismerjük ennek kiter
jedését, belsó' beosztását, a helyiségek burkolatait. 

Ebben az évben a DK-i részben lévó' téglaburkolatos 
díszterem újabb szakaszát és É-ra nyíló reprezentatív be
járatát tártuk fel. Ugyanakkor az É-i oldalon is eló'került 
egy másik helyiség kisebb ajtónyílásának egyik (Ny-i) 
kávája. Nyugaton, a díszterem mögötti szoba Ny-i falsza
kaszát és téglaburkolatát tártuk fel.  A helyiségnek mind 
járószintje, mind a téglaburkolat rakásmódja, mind pe
dig annak silány minó'sége alárendeltebb funkcióra utal. 
Az épületnek kb. a középvonalában végre sikerült azo
nosítanunk a nemesi kúria É-D-i osztófalát. Korábban 
ennek csak kiszedett helyével találkoztunk. Az ÉNy-i 
épületrészben égett, döngölt földes rétegek következ
tek. Megállapítható, hogy az épület D-i felében voltak a 
téglaburkolatos--11elyiségek, JUel)éeL késóbb _nem, vagy 
csak alig égtek le, ugyanakkor az északi épületszárny 
döngölt földpadlójú volt és eró'sen leégett. 
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Leletanyagként 15-17. századi kerámia (pl. szürke, 
mázatlan kályhaszem) került elő. Feltűnő a faragott kő
anyag hiánya. 

Az épület Ny-i homlokzata előtt, az út túloldalán 
egy, már a Sándor-palotához tartozó, nagyméretű, bol
tozatos pincét találtunk. 

Művészettörténész munkatárs: D. Mezei Alice. 

1 1 .  Balatonakali ,  Ságpuszta 
(Veszprém megye) Ő, Ró, Kö 

B. BENKHARD LILLA 

A Balatonakali és Zánka közötti vízvezetékrendszer ár
kának földmunkái során az MRT 2. k. 3/3 . lelónelynél 
végzett földmunkákat 2000. március 16.  és május 12.  
között felügyeltem. A területen átvezető első árokban 
két középkori falmaradványt (1-2. sz. falak) , két kö
zépkori kemencét és négy beásást figyeltünk meg. A 
kidobott földbó1 őskori, római kori és középkori kerá
miatöredékeket gyűjtöttünk. A további munkák során 
két beásást dokumentáltam: az 5. számúban középko
ri kerámiatöredékeket találtam, a 7. sz. beásásból lele
tek nem kerültek elő. 

A ságpusztai árkok további ásása során három ró
mai kori kőfalra, egy római kori falsarokra találtunk. 
Ezen kívül egy omladékréteget kora római, középkori 
kerámiatöredékekkel és egy apróköves, meszes réteget, 
római kerámia- és paticstöredékekkel együtt sikerült 
megfognunk. 

A Dörgicse felé vezető földúttól K felé a munkagép 
csonttöredékeket és egy egész edényt forgatott ki, 
valószínűleg sír részét képezték. A sír környékén és at
tól K-re őskori, római kori és középko1i kerámiatöredé
kek kerültek elő, majd négy beásást dokumentáltam, 
amelyekben római kori kerámiatöredékeket és csont
töredékeket találtam. 

A Balatonakali, Ságpusztánál ásott második árok
ban három római kori falmaradványt figyeltünk meg. 

A 11.  sz. fal valószínűleg boltíves volt. A 12. sz. fal 
megegyezik a korábban ezen a területen ásott árokban 
talált 3. sz. fallal. A 12. sz. fal mellett római kori tégla
omladékos réteget, alatta kőomladékot figyeltem meg. 
Alapozásából őskori kerámiatöredék került elő, ezenkí
vül a fal tetejénél egy vastöredékre bukkantam. A 12. sz. 
falat sikerült megőrizni, a munkák során a vezetéket alatta 
vitték át. 

Ettó1 a faltól K felé fekvő földút átvágásakor az út 
alapozásából csont- és kerámiatöredékek kerültek elő. 
Keleti irányban tovább ásott árokban római kori csa
torna (?) maradványait figyeltük meg, környékén ős-, 
római- és középkori kerámiatöredékeket gyűjtöttünk. 
A nyomvonal mentén K felé négy beásást dokumen
táltam. 

A Csorsza-pataktól keleti irányban újkori út nyomait 
figyeltem-meg-az árok metszetében. 

Munkatárs: dr. Palágyi Sylvia. 
KIRCHHOF ANITA 

1 2 .  Balatonakal i ,  Temető 
(Veszprém megye) ú 
A Balatonakali és Zánka közötti vízvezetékrendszer árká
nak földmunkái során az MRT 2. k. 3/4. lelób.elynél a le
letmentést a Dörgicsei és Sági u. kereszteződésében eló'ke
rült újkori lócsontváz feltárásával kezdtem. A maradvá
nyokat már a korábbi közműárkokkal megbolygatták. 

A már megszüntetett temetőn át vezetett árokban 8 
újkori csontvázas sírt tártam fel, tájolásuk Ny-K-i volt, ki
véve a 4. sírt, amelyet DNy-ÉK felé irányítottak. Az 1. sz. 
sírból egy cipővasalás, az 5. sz. sírból 9 db vasgomb, a 
kulcscsontnál szövetmaradvány került elő, a 8. sz. sírból 
rézgombok, bőrzacskó (?) maradványai közül egy díszí
tett rézdobozka jött elő, amelyben papírba csomagolt étel
maradványt rejtettek. A sírok koporsóinak farészei jól 
megmaradtak (különösen a 8. sz. sírnál) , illetve sok ko
porsószöget találtunk. Az 1. sz. sírtól Ny-ra, az árok met
szetében még két sír beásását figyeltem meg. A munká
sok elmondása alapján ezekbó1 lelet nem került elő. A 
sírokat Tóth Péter történész kollégám is megtekintette. 

A Sági u .  mentén hat beásást dokumentáltam, 
amelyekbó1 azonban leletanyag nem került elő. A Bere
ároktól K felé egy csonttöredéket találtak a munkások. 

KIRCHHOF ANITA 

1 3 . Balatonfüred,  Arács, Koloska u tca 
(MRT 2. k. 6 1 1 8 . l h . )  
(Veszprém megye) Ró 
Lakossági bejelentésre május 10-én kimentem a fenti 
helyszínre, ahol a római katolikus templom ÉNy-i sar
kának a közelében, a 4-es számú házzal átellenben, gáz
vezeték építésnél egy téglából falazott és vöröskó1apok
kal fedett, római kori sírt vágott át a munkagép. 
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A sír feltárását május 10-én és 16-án végeztem el. A 
sírt már évekkel ezelőtt közműárokkal erőteljesen fel
dúlták. A két nap között ismeretlen személy ismét meg
bolygatta, de a szétdúlt csontokat a helyszínen hagyta. 

Leletanyag: üvegcse töredékei, ismeretlen vastárgy 
töredéke, kés (?) . Utóbbi nem biztos, hogy a sírhoz tar
tozott. 

Az utcán végighúzódó árokban további régészeti je
lenséget nem észleltem. 

l 4 .  Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő 
(Somogy megye) U,  R, Á, Kö 

RAINER PÁL 

Az M7 autópálya tervezett nyomvonalán, Balatonszár
szó határában a Somogy Megyei Múzeumok Igazgató
sága és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti In
tézete közti együttműködés keretében végeztük el a So
mogy megyei 8. számú lelónely feltárását. 

A terepbejárások, az okleveles forrásanyag, a légi 
fotók és a kéziratos térképek feldolgozása alapján már 
korábban erre a területre lokalizálták a középkori Szár
szó falut. 
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Az M7 autópálya tervezett nyomvonala, illetve a Ba
latonszárszó határában tervezett, mintegy 35 OOO m2 
alapterületű csomópont az előzetes felmérések szerint 
a középkori település déli részét, annak templomát és a 
középkortól az újkorig használt, templom körüli temető 
nyugati oldalát veszélyeztette, amit a régészeti kutatás 
teljes mértékben igazolt. 

2000. szeptember 11. és november 30. között 6400 
m2-t tártunk fel a lelónelyen. 

Az ásatás célja a középkori település és a temető 
kiterjedésének, tagoltságának megállapítása mellett a 
csomópont egész területének olyan irányú vizsgálata 
volt, amely megfelelő információkkal szolgálhat a cso
mópont - felszínen nem érzékelhető - régészeti objek
tumokkal való fedettségéró1. 

A területen mindeddig nem folyt régészeti ása
tás, ezért óvatosságból az általunk a legsérülékenyebb
nek tartott részen, a középkori templom és temető 
területén kézi erővel nyitottunk kutatószelvényeket. 
A munka során bebizonyosodott, hogy a leló11ely felső 
3 0-40 cm-es része a művelés során erősen megsérült, 
amelyet a továbbiakban gépi földmunka segítségével 
távolítottunk el. 

A bolygatott réteg alatt megjelentek a sírfoltok. A 
temetóbó1 mintegy 50 m2 alapterületen 71 temetkezést 
tártunk fel, amelyek között alapvetően két csoportot si
került elkülönítenünk. 

Mélyen az altalajba nyúló sírgödrök és jól megfi
gyelhető koporsós temetkezések jelezték a temető hasz
nálatának legkésóbbi, feltehetően 18.  századi fázisát. 
Ezek korára, a még ismert templom és a temető I. Jó
zsef kori katonai térképen való pontos ábrázolása utal. 

Az újkori sírok által erősen bolygatott temetóben 
csak csonkokban tudtuk feltárni a középkori temetke
zéseket. A mellékletek nélküli, egymást többszörösen 
romboló sírok korára a bolygatott temetőföldbó1 előke
rült 14-15 .  századi ruhadíszek, párták és egy 15 .  száza
di ezüstdénár, illetve egy 13. századi ezüstgyűrű utal. 

A feltárás során világossá vált továbbá, hogy a tele
pülés feltételezett templomát nem érinti a csomópont 
nyomvonala, annak maradványait tehát nem állt mó
dunkban kutatni. A Somogy Megyei Múzeumok Igaz
gatóságánál kezdeményeztük ennek a területnek a ré
gészeti védelem alá helyezését. 

A templom enyhén kiemelkedő dombját - a légi fo
tók tanúsága szerint - ötszög alakban árok kerítette. Az 
ásatás megkezdése előtt ebben sejtettük a temetőt el
határoló „cinteremárkot". A feltárás során azonban bi
zonyossá vált, hogy ehhez közvetlenül csak a legkésób
bi sírok igazodnak. A középkorinak tartható temetkezé
sek határát egy belső, kisebb árok jelzi. A külső árok 
közel 5 m-es szélessége és mintegy 180 cm-es mélysége 
egy templomdombot kerítő erődítésre utal, amelynek 
létrehozását és használatát a beló1e eló'került leletanyag 
alapján a 14. századr�, a 15.  század elejére keltezhetjük. 

Az erődítésen belül intenzív középkori telepjelen
ségek mutatkoztak. Két, hosszúkás téglalap alakú, több-

osztatú épületet, illetve egy harmadik, valószínűleg ha
sonló szerkezetű ház keleti végét tártuk fel. 

Ezek közül külön szót érdemel az erődítésárok déli 
szakaszán belül feltárt nagyméretű épület. Ennek mint
egy 50-80 cm mély alapárkait figyeltük meg, amelyek 
alján a falak és a tartószerkezet gerendáinak lenyoma
tai, cölöplyukai mutatkoztak. A mély alapozás és a ge
rendák méretei, a belső osztófal főfalakhoz hasonló szer
kezete többszintes, erős épületre utal, amelynek funk
ciója egyelőre kérdéses. 

A felsorolt objektumok betöltésébó1 14-15. századi 
leletanyag, fö'k.ént háztartási kerámia, vastárgyak, esz
közök kerültek elő. 

Mindhárom épület az erődítésárkon belül, attól 
nagyjából azonos távolságra helyezkedik el, amely 
megegyezik egy - az árkon belül feltételezhető - sánc 
talpszélességével. A leletanyag és az objektumok elhe
lyezkedése alapján tehát joggal feltételezhetjük, hogy 
ezek az épületek és a templomdombot körülvevő árok 
egykorúak, és egymáshoz szorosan igazodnak. Az árkon 
belüli sánc létezésének egyéb, meggyőző bizonyítékát 
azonban nem találtuk. · 
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Az ároktól keletre és délre egy sekélyebb, valószí
nűleg a középkori árokrendszert, illetve egy 12-13. szá
zadi korai Árpád-kori település külső kemencéit és göd
reit bontottuk ki. Ezek közül fontos kiemelni egy jó ál
lapotban fennmaradt füstölőkemencét, illetve a külső 
kemencék tapasztott sütőfelületeibó1 származó, karak
teres, 12-13. századi kerámiaanyagot. 

Keleti irányban újabb széles, sekély árkot figyeltünk 
meg, amely észak-déli irányban szeli át a terület mintegy 
kétharmadát. Ennek nyugati oldalán - az idén feltárt fe
lület délkeleti felében - egy neolit település nyugati szé
lét figyeltük meg. Az ásatás során több, egymásba metsző 
gödröt és néhány nagyméretű objektumot tártunk fel. 
Feltűnő volt ezek erős belső rétegezettsége, amely nagy 
számban tartalmazott megégett paticsrögöket, illetve má
sodlagosan is átégett kerámiát, amelyek az egykori tele
pülés pusztulására utaltak. Az előkerült leletanyag mind 
kerámia, mind állatcsont tekintetében jelentős. A kerá
mia zömében a DVK-ra jellemző, de feltűnik a Zseliz kul
túrához köthető anyag is. Feltűnő a plasztikus állatfejek
kel díszített edények nagy száma, jó minősége, és külön 
szót érdemel a sok kova- és obszidiántöredék. Kiemelkedő 
lelet továbbá egy ívelt testű, bekarcolt díszű idol töredéke. 

A csomópont egész területének régészeti szempont
jából való fedettségét vizsgálandó keleti és déli irány
ban kutatósávokat nyitottunk. 

Ezek közül a keleti sávban egyetlen gödör foltját fi
gyeltük meg, amelybó1 egy 12. századi fazék nagyméretű 
töredéke került elő. A déli sávban több nagyméretű, 
méhkas alakú vermet tártunk fel, amibó1 feltűnően ke
vés leletanyag került elő. Az egyik verem tetejébe te
metve zsugorított csontvázat bontottunk ki. A vermek, 
illetve az ezekkel összefüggésbe hozható telep_korát az 
objektumok formája és a kevés leletanyag alapján a réz
korra esetleg a korai bronzkorra tehetjük. 
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A 6400 m2 terület kutatása során a sírok mellett 473 
objektumot tártunk fel és dokumentáltunk, amelyek
bó1 közel 700 egységnyi leletanyag került elő, ebbó1 
mintegy 200 különleges jelentőségű. A restaurálásról, 
illetve a leletanyag ideiglenes raktározásáról az MTA 
Régészeti Intézete gondoskodik. 

A területet az ásatás befejezése után visszatemet
tük, és ideiglenesen átadtuk a művelésnek. 

BELÉNYESY KÁROLY 

1 5 . Balatonszemes, Bagó-domb 
A részletes jelentést lásd a 39-46. oldalon. 
(Somogy megye) U, R, A 

1 6 .  Balatonszemes, Szemesi-berek  
(Somogy megye) U, R,  B ,  LT, Ge  

Kiss VIKTÓRIA 

Az M7 autópálya tervezett nyomvonalán, a Somogy me
gyei 13 .  számú leló11elyen 2000 tavaszán 13 OOO m2 ré
gészetileg kutatott területen 218 objektumot tártunk fel. 

A megszokott középső neolitikus, a dunántúli vo
naldíszes kerámia kultúrájához tartozó különféle táro
ló- és szemétgödrök és nagyméretű cölöplyukak kerül
tek elő. A tavalyi évben feltárt cölöplyuksor végét is meg
találtuk: 35  méteres hosszúságban húzódik, nagyjából 
É-D-i irányban. 

A tavalyi évhez hasonlóan igen jelentős anyagot szol
gáltattak a késő rézkori péceli kultúra települési objek
tumai. A különféle alakú gödrök közül kettóoen erede
tileg ép edények állhattak, sajnos az egyik sekély ni.ély
sége miatt erősen megsérült. A másikból azonban több 
szép, hasán borda- és hálómintás hombár, valamint egy 
bütyökdíszes fazék és egy füles korsó töredékei láttak 
napvilágot. Valószínűleg ehhez a kultúrához tartozik az 
a különleges többes temetkezés, amelyben legalább 5 
egyén maradványai voltak, erősen megégve. Az elhuny
takat sekély kerek gödörbe fektették, a gödör egy ré
szén, a sírok felett erősen átégett agyagréteget találtunk. 
A már földdel befedett sírhelyen nagy tüzet gyújtottak, 
melyben az elhunytak is megégtek. 

A tavalyi évtó1 eltérően idén nagyszámú, jelentős 
leletanyag került elő a korai bronzkori Somogyvár
Vinkovci kultúra gödreibó1. A szabálytalan alakú, több
nyire mély gödrökbó1 számos seprődíszes fazéktöredék, 
egy minden bizonnyal kiegészíthető, megvastagított pe
remű tál töredéke, kis csésze került elő. A leletanyag 
érdekessége, hogy részben már a következő, a kisapos
tagi kultúra jegyeit is mutatja. 

A kelta korból kerek hasú vermek mellett egy 
kenyérsütő kemence került elő. A leletanyagból egy 
bronzcsipesz, nagy, behajló peremű tálak, urnák, mély 
tálak töredékei említhetők. 

Az 5. századi germán temetőnek további 3 sírját ta
láltuk meg, mindháromban gazdagon eltemetett halott 
volt. Az egyik sírba egy kisgyermeket temettek egy nagy, 

minden bizonnyal eredetileg felnőttnek készült aranyo
zott bronz fibulával és egy lánccal, amelyen gyöngyök, 
borostyángomb, félhold alakú csüngő volt. Mellette egy 
fiatal lány feküdt, ez a ruhájára tűzve két fibulát vi
selt, nyakában gyöngysoron egy átfúrt fog is lógott, de
rekán az övet ezüstcsat fogta össze, fülét két arany
fülbevaló díszítette. A harmadik sír is fiatal személyé 
két fibulával: egyik a mellkason, a másik deréktájon 
fogta össze ruháját. 

Az ásatáson részt vettek: Gál Zoltán, Ambrus Edit, 
Nyári Zsolt, Balla Krisztián technikusok. 

BONDÁR MÁRIA - HONTI SZILVIA -
NÉMETH PÉTER GERGELY 

1 7. Baracs, Annamatia római auxil iaris caste l lum 
( Fejér megye) V, Ró 
2000. július 3-12. között folytattuk a baracsi római tá
bor idei feltárását a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
BTK történészhallgatóinak részvételével. Ezen év feltá
rásának célja a tábor DNy-i saroktornyának, illetve az 
északi kapu (porta principalis sinistra) kutatásának meg
kezdése volt. A III. árokban (3x1 m) a tavalyi I. árokkal 
még el nem ért nyugati táborfalat vágtuk át a modern 
földút alatt. Az 1 m széles táborfalat teljesen kiszedték. 
Alapozási mélysége 106,8 m-en volt. Az árok K-i végé
ben a kőtábor belső földtöltése alatt a palánktábor 
fossáját találtuk meg. A IV., 12 m hosszú 1 m széles árok
kal a DNy-i saroktorony védműveit vágtuk át. Az árok
ban előkerült az alapozásig kiszedett 0,9 m széles tábor
fal, tó1e É-ra a via sagularis kavicsozása, valamint egy 
agyagba rakott kövekbó1 álló csatorna. Az utat itt is 
megújították. A táborfal megmaradt magassága az árok 
Ny-i oldalán, ahol három felmenő kősor is megmaradt, 
110 cm, az árok többi részén 40-45 cm. A táborfal alja 
106,49 cm magasságon volt. Trapéz alakú beugró tor
nyot nem találtunk. A táborfaltól 3,3 m-re egy 100 cm 
széles modern falkiszedést figyeltünk meg, amelyhez 
hozzáépítették a késő római legyező alakú torony kifelé 
futó É-i falát. A falkiszedést a camponai párhuzamok 
alapján a tábor félköríves saroktornyának tarthatjuk, 
amelyet csak részben bontottak vissza a késő római 
torony építésekor. A falkiszedés alapozási alja 106,57 m 
magasságon volt. A legyezőtorony fala az árokban 70 cm 
szélességben került elő, alapozási kiugrása 20 cm volt, 
egy felmenő kősora került elő, megmaradt magassága 
90 cm. Alapozási mélysége 106,7 m, az alapozás magas
sága 50 cm. A táborfaltól kifelé 0, 7 m-re került elő a 
palánktábor hegyesszög keresztmetszetű, 220 cm szé
les, 100 cm mély fossája. A fossa betöltésében az urna
mezős kultúra kerámiatöredékeit, valamint egy sigillata 
töredéket találtunk. 
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A legyező alakú torony méretének, belső padlószint
jeinek meghatározására nyitottuk meg az 5x5 m-es 
I. szelvényt a IV. ároktól 1 m-re Ny-ra. A szelYény _DK=i__ 
sarkában a torony 3 belső, sárga agyagos padlószintjét 
is megfigyelhettük. A torony többi falát azonban telje-
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sen kiszedték, a falkiszedési rétegben 1762-es Mária Te
rézia 1 krajcárost találtunk. A torony külső falát, amely
nek kiszedése a szelvény végében került elő, 13 cm-rel 
magasabbra alapozták (105,33 m) , mint a kifutó falét 
(105,46 m) . Mindezek alapján a legyező alakú torony 
kimenő fala (a félkörívessel együtt) 13,5 m nagyságú 
lehetett. A szelvény DNy-i sarkában a legyező alakú 
torony fordulását lehetett megfigyelni. A toronyfal szé
lessége meghaladta az 1,3 m-t. A falkiszedés alatt to
vábbi két, a palánktáborhoz tartozó keskeny fossát, majd 
két másikat is sikerült megfigyelni (kőperiódushoz tar
tozók) , feltárásukra az elért nagy mélység miatt nem 
volt mód. Az első mérhető szélessége 80, a másodiké 
370  cm volt. Mindegyik fossát még a római korban fel
töltötték. 

A tábor északi kapujának kutatását az 5xl m nagy
ságú V. árokkal kezdtük meg, amelyben a via principalist 
vágtuk át. Az É-D 2' irányú árok teljes hosszában a via 
principalis alatt futó kővel fedett, 40 cm széles szenny
vízcsatornát találtunk. Az út szintje 109,35 m-en volt. A 
kövek, néhol tégladarabok agyagba voltak rakva, az alja 
azonban habarcsozott volt. A csatorna alja 108,12 m ma
gasságon volt. A fedlapok között nagyobb mészkőtábla
darabot (120x60 cm) is találtunk. A fedlapok átlagosan 
40x60 cm-esek voltak. A csatorna fedlapjának kövei kö
zött itáliai vékony falú pohártöredékeket találtunk. A 
betöltésében kevés őskori és római kerámiatöredék mel
lett tojáshéjdarabokat találtunk. Az árok D-i végében 
45x60 cm nagyságú 2 faragott kóbó1 összerakott vízle
folyót találtunk, amely az út felszínéig ért. A lefolyó fe
lett az utat kisebb kövek borították, míg máshol csak az 
igen vastag ( 40-60 cm) ledöngölt sóderréteget sikerült 
megfigyelnünk. Az utat kétszer is megújították, a sóde
res réteg felett sárga agyagba vízszintesen lerakott 
tegularéteget sikerült megfigyelni. Utóbbi nem kizárt, 
hogy a késő római toronybelső (elfalazás) korszakából 
való. Felette még egy sárga agyagos járószintet sikerült 
megfigyelnünk. 

Az ároktól 1 m-re Ny-ra húztuk meg az 5x5 m-es 
I I .  szelvényt a nyugati kaputorony megkutatása céljából. 
A szelvényben a teljes tornyot feltárhattuk. Külső mére
tei: 2,5x3,7 m, belső: 1,3x2,5 m. A falvastagság: 60 cm. 
Déli oldalánál megmaradt felmenő vastagsága 70-80 cm, 
míg az északin alapozásig kiszedett. Bejárata a déli falnál 
volt 90 cm szélességben, ennek tengerszint feletti ma
gassága 109,62 m. Kiugró alapozása volt, amely 70 cm 
magas volt. Alapozási mélysége 108,71 m. Habarcsos, 
majd felette sárga agyagos padlószintjét is feltártuk. 
Alaprajzának feltűnő sajátossága, hogy a via principalis 
felé eső keleti fala 65 cm után megtörik és 40 cm-re 
kapubeszűkítésként beugrik az út felé. Ez a beugrás 
1,4 m-nél egy 20 cm-es beugrásként jelentkezik a torony
belsőnél is. Igen lényeges még, hogy a szelvény D-i met
szetfala már a tornyon kívülre esett, a metszetfalban meg
figyelhető volt a torony meszes építési szintje, a \Tia prin
cipalis lekövezett felső része, valamint az 50-60 cm-es 
vastag, ledöngölt sóderrel kevert szürke réteg, amelyet 

a toronybelsóben is megfigyelhettünk. Ez alapján jogo
san merül fel a lehetőség, hogy még a római korban a 
tornyot félig visszabontották és ezzel a sóderes réteggel 
töltötték fel. Ennek legvalószínűbb ideje a patkó alakú 
torony építésének az ideje. Külső, jobban kiszedett É-i 
falát valószínűleg meghagyták. A táborfal nem került 
elő az árokban, hacsak nem az ÉNy-i sarokban megfi
gyelt beásással azonosítható. Ebben az esetben a kapu
torony teljesen beugró. 

A szelvény É-i felének metszetfalában 1 ,3 m falki
szedést figyeltünk meg, amely leginkább a kapu patkó 
alakú kései elfalazásának nyugati falával azonosítható, 
amelyet a korábbi kaputorony ÉNy-i végéhez építettek 
hozzá. Az út feletti habarcsos omladékréteg ehhez a 
késői elfalazáshoz tartozott. 

A torony nyugati oldalán a táborfalhoz tartozó belső 
földtöltés (Wehrgang) rétegeit tártuk fel, amelynek nagy 
részét odahordott agyag- és barna földrétegek alkották. 
Igen lényeges, hogy a földtöltésben meghagyták a pa
lánkperiódushoz tartozó vályogépület tégláit, amelyre 
ráhordták a földet, hasonlóan a leányvári táboréhoz nem 
(vagy csak félig) bontva vissza a palánktábor objektu
mait. Két vályogfal volt megfigyelhető, közte padlószint
tel 2,5 m szélességben, a szürke vályogtéglák két sorban 
voltak felrakva 0,5 m szélességben, 50-70 cm magassá
gig megmaradva. A nyugati metszetfal É-i végén 1,2 m 
széles beásást lehetett megfigyelni, amely a kőtábor tá
borfala falkiszedésével azonosítható. A római rétegek 
alatti barna őskori rétegben nagyobb mennyiségű kora 
vaskori (Urnenfelder) kerámiatöredék került elő a szel
vény DNy-i sarkában átégett agyagfoltból, amelyet az 
elért nagyobb mélység miatt már nem tártunk fel .  

95 

Kov Ács PÉTER 

18 .  Battonya határa 
(Békés megye) U, B, V, Sza, Ge, A, Á, Kk 
Az egykori Maros-ág, a Battonyától Békéssámsonig húzó
dó Száraz-ér rehabilitációs munkáira 2000-ben került sor. 
A megyei múzeumi szervezet erejéhez és idejéhez mér
ten figyelemmel kísérte a munkálatokat és terepbejárá
sokkal igyekezett tisztázni az érpart településtörténetét. 

Battonya határában a XI. dűló'ben három, a László
határban egy, Tompa-pusztán kilenc, a Veterán-dűló'ben 
kettő és a Mezőkovácsházi úton három régészeti lelóne
lyet határoztunk meg (1-19. sz.) . Ezekró1 a területekró1 
újkőkori, bronzkori, vaskori, szarmata kori, avar, germán, 
Árpád-kori valamint késő középkori kerámiaanyagot 
gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Liska András, Medgyesi Pál. 

1 9 .  Bácsalmás, Mosztonga 
(Bács-Kiskun megye) Á 

GYUCHA ATTILA 

2000. június 19. és 30. között került sor a Bácsalmástól 
délre, a Mosztonga nevű határrészben fekvő leló11ely 
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kutatására. A lelóbely egy északnyugat-délkelet irányú 
földhát délkeleti végén helyezkedik el, ahol a felszínen 
tégla- és kőtöredékek, embercsontok figyelhetők meg. 
A tájékozódó ásatás célja a feltételezett Árpád-kori temp
lom megtalálása és feltárása, valamint a temető korá
nak megállapítása volt. 

A feltárás során először a lelóbely legmagasabb pont
ján egy 15x20 m-es területen munkagéppel fokozatosan 
eltávolítottuk a felső kevert réteget. Ez alatt sárga, laza, 
homokos altalaj jelentkezett, amelyben sem a sírokat, sem 
a feltételezett templom alapozását nem találtuk meg. 
Ezután északnyugat felé haladva folytattuk a kutatást. A 
dombvonulat gerincén a felső bolygatott réteg eltávolítá
sa után sírok kerültek elő, melyek többsége bolygatott 
volt. Az itt kijelölt 15x15 m-es területen összesen 7 sírt és 
egy hulladékgödröt tártunk fel. A temetkezéseket az egyik 
sírból előkerült S-végű hajkarikák az Árpád-korra kelte
zik. Ezután délkelet felé is folytattuk a terület átvizsgálá
sát, de itt sem sírokat, sem a templomfalak alapozását 
vagy annak kiszedett helyét mutató jelenséget nem sike
rült megfigyelni. Csupán néhány helyen jelentkezett az 
egykori épületre utaló habarcsos, téglatörmelékes réteg. 
A domb keleti vállán a kevert felső réteg alatt a boly
gatatlan, löszös talajban több sírfolt rajzolódott ki. Itt egy 
10x20 m-es felületet tisztítottunk meg, ahol számos sír 
került elő. A sírok az S-végű hajkarikák és gyöngyök alap
ján ugyancsak az Árpád-korra keltezhetők. Az egyik sír
ban talált pénz alapján a temetőt a 12. században bizo
nyosan használták. A két területen összesen 46 sírt tár
tunk fel. A sírok egy részénél a sírgödör két végébe a fej
hez és a lábakhoz 1-2 téglát helyeztek el, egy esetben 
téglakeretes sír is megfigyelhető volt. A több esetben ész
lelt egymásra-temetkezés a temető hosszabb ideig tör
ténő használatára utal. Ez a 11 .  század végétó1 a 13. szá
zad közepéig terjedő időszakra valószínűsíthető. 

Az ásatás során megállapítható volt, hogy a domb
tetőn álló templom alapfalai vagy ennek nyomai a több 
évtizedes talajművelés és az erózió következtében való
színűleg teljesen elpusztultak. Ugyancsak megsemmi
sült a temető legmagasabban fekvő, a templomot körül
vevő, központi része. A temetkezések csupán a domb 
lejtőjén maradtak meg többé-kevésbé bolygatatlanul. A 
lelónelyen a feltárás után az átkutatott terület visszate
metésére került sor. 

A feltárás során előkerült leletanyag tisztításra és 
konzerválásra ideiglenesen a kecskeméti Katona József 
Múzeumba került, végleges őrzési helye a bajai Türr 
István Múzeum. 

Az ásatás a Bácsalmási Agráripari Rt. támogatásá
val valósulhatott meg. 

oldala mellett a templomkertben és a közparkban. 1994-
ben meghatároztuk a középkori templom helyét, azono
sítottuk az első magyar ciszterci apátság, a II. Géza által 
1142-ben alapított Cikádor templomával. 1995-ben foly
tattuk a munkát, amikor az egyenes záródású ciszterci 
szentélytó1 indulva a D-i templomrészt tártuk fel, majd 
1996-ban a templom É-i pillérsorát hoztuk felszínre. 

A Ny-i oldalon a középkori templomra a 18. század
ban ráépült barokk templom Ny-i tornyának alapjait ta
láltuk meg. Dokumentálás után minden évben vissza kel
lett temetnünk a szelvényeket. A részfelmérésekbó1 ki
szerkeszthető volt a ciszterci templom alaprajza. Megál
lapítható volt két román kori periódus. Az anyaapátság, 
az ausztriai Heiligenkreutz templomához hasonlóan a 
cikádori templom is az első fázisban keresztház nélkül 
épült. Ennek bizonyítéka, hogy mind a D-i, mind az É-i 
oldalon a mellékhajófalak magasan megmaradtak a ke
resztházban. Miként Heiligenkreutzban, itt is utólag épült 
ki a keresztház két szélső kápolnája; 1150 után, amikor 
Heiligenkreutzban befejeződött az építkezés, és az ott sza
baddá vált ciszterci mesterek Cikádoron is megépítették 
a keresztházat. Az 1347-es oklevél is elmondta, hogy a 
tatárok 1242-ben „a tetejétó1 az aljáig" felégették a cikádori 
monostort. Ideiglenesen helyreállították az épületeket, 
de 100 év múlva, 1347-ben és 1353-ban jutott az apátság 
birtokrésze elajándékozása révén Töttösi István révén 
olyan jelentős összeghez, amelybó1 elóbb a monostort (a 
kerengővel együtt) , majd a templomot is újjáépítették. 
Ennek a kora gótikus átépítésnek jelentős részleteit lehe
tett megfigyelni. Rögzítettünk egy késő gótikus bővítést, 
megtaláltuk a török pusztításait, rekonstruálni lehetett 
az 1726-1750-es évek között a középkori templom falai
ra ráépült barokk templom alaprajzát is. Ezt a templo
mot az 1903-ban elkészült neogót mai plébániatemplom 
felépülte után bontották el. 

Bátaszék város vezetőinek és lakosságának egybe
hangzó óhaja volt már 1996-ban, hogy a középkori temp
lom alapjait romkert formájában bemutassuk. Schö
nerné Pusztai Ilona 1996-ban elkészítette a romkert 
programtervét, amely megkapta a műemléki engedélyt. 
Ennek segítségével a bátaszéki önkormányzat 1999-ben 
és 2000-ben pályázott és nyert a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma Millenniumi Pályázatán. 1999-
ben elkezdődtek a romkert kialakításának eló'készítő, 
2000. június 4-én pedig a romkert építési munkálatai. 
Ennek előfeltételei a visszatemetett templomfalak tel
jes újrafeltárása volt. 

A szelvények visszatemetésekor a falakat nejlon
fóliával vontuk be, hogy az újrafeltáráskor ne sérülje
nek, és könnyen felismerhetők legyenek. Így 2000-ben 

V. SZÉKELY GYÖRGY a feltárást nem lehetett szabályos régészeti kutatásnak 
nevezni, mert a visszatemetett törmeléket dózer se
gítségével távolítottuk el. Kézi feltárásra csak a még 

20.  Bátaszék, Cikádor, ciszterci monostor eddig nem kutatott helyeken - a hajó közepén, a ke-
(Tolna meg�e) Kö _____resztházban és a főszentél:yben-=- került sorJgy azután 
1994-96 nyarán folyt a régészeti kutatás Bátaszék köz- 2000 júliusára láthatóvá vált a teljes alaprajz, az 1350-
pontjában, a neogót stílusú római katolikus templom É-i es kora gótikus padlószinten (háromhajós, kereszthá-
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zas épület egyenes záródású főszentéllyel, a kereszt
házakban két-két kápolnával, ezekben oltárokkal, a ha
jóban négyszögű pillérekkel) .  A szentély alig emelke
dik ki a kereszthajóból, és mélyen benyúlik a kereszt
házba. A főszentélybe fehér, faragott kó1épcsó'k vezet
tek két lépcsó'fokkal. A főszentélyben megtaláltuk a ko
ra gótikus keresztboltozat félpilléreinek szépen fala
zott alapjait. A templomhajóban négy pillérpárt talál
tunk, melyek közül az utolsó - Ny-i - pillérpár kisebb. 
A harmadik pillérpár Ny-i végében volt ugyanis a szer
zetesi kórus végét jelentő szentélyrekesztó', a két utol
só pillér tehát abban a térben volt, ahol a laikus test
vérek hallgatták a misét. 

A középkori templom Ny-i falára ráépült barokk fa
lak alól kiszabadítottuk a rézsűs, bélletes Ny-i kapu ma
radványait. A kapu küszöbéül carrarai fehér márványt 
(római sírköveket) használtak. 

A templom főhajójában nagy felületen maradt meg 
az 1350-es újjáépítéskor lerakott kora gótikus téglapad
ló. Az egyik típusú téglán fejét hátraszegó' ugró szarvast 
látunk, a másikon egy ugró egyszarvút. A D-i és az É-i 
keresztházban egy-egy falazott sírt találtunk és a főszen
tély É-i fala mellett is feltártunk egy kora gótikus fala
zott sírt. 

A romkert 2001 augusztusában elkészült és augusz
tus 17-én ünnepélyesen felavatták a rend Rómában éló' 
generális apátja jelenlétében. 

2 1 .  Becsehely, Homokos-dűlő 
(Zala megye) U, R,  V 

VALTER ILONA 

Becsehely keleti szélén, a Borsfai-patak nyugati olda
lán húzódó újkó'kori település eló'zó' évben megkezdett 
feltárását befejeztük 2000. április 10.  és május 8. kö
zött. A leló11elyet az M7-es autóút leendó' nyomvonala 
kettészeli, valamint egy észak-dél irányú dűló'út vágja 
át. Eló'ször a dűló'úttól nyugatra lévó' részt tártuk fel, 
és itt elértük a terepbejárások által is erre a helyre je
lölt településhatárt, majd a dűló'úttól keletre esó', a 
Borsfai-patak árterére dűló' területet tártuk fel. Így 
összesen mintegy 18 OOO m2 nagyságú összefüggó' te
rületet sikerült átkutatnunk. Az eddig tapasztalt tele
pülésszerkezet annyiban változott, hogy a település 
nyugati és keleti széle felé egyre ritkábbak lettek az 
objektumok. A keleti szélén egy kerító'árok nyomát is 
megfigyelhettük, mely a DVK keszthelyi csoportjának 
idó'szakához tartozhatott. A nyugati határ felé egy 
négyzet alakú kemence érdemel még megemlítést 
ebbó1 a korszakból. 

A lelónelyen összesen 239 objektumot találtunk, az 
ez évi ásatáskor is az objektumok nagyobb része a DVK 
keszthelyi csoportjába, míg néhány a DVK idó'sebb fázi
sába tartozik, és szórványosan középsó' rézkori (Balaton
basinja kultúra) , valamint korai-vaskori (H-C)-objektu
mok is eló'fordultak. 

HORVÁTH LÁSZLÓ 

22 .  Becsehely, Törökföld 
(Zala megye) Ő 
A lelónely Becsehely belterületének középsó' részétó1 
délre, a községet északról kíséró' dombsor vizét levezetó' 
Nagy-kerti és Pázsit-réti árkok által közrefogott, a kör
nyezetbó1 enyhén kiemelkedó' háton, a Tótszentmárton
ba vezetó' 6836 sz. közlekedési út keleti oldalán fekszik. 
A 2000 márciusában végzett terepbejárás alkalmával egy 
250x120 méteres területen néhány kopott - közelebbi 
kormeghatározásra nem alkalmas - ó'skori edénytöre
déket, egy kis kó'pengét, továbbá középkori edénytöre
dékeket és egy cseppes üvegpohár jellegzetes darabká
ját gyűjtöttük. A lelónely folytatódik a dombhát és az 
út nyugati oldalán is, de kiterjedését abba az irányba a 
magas vetésben nem lehetett pontosan megállapítani. 

A lelónelyen belül, a 047 /30 hrsz. területen, egy 
mezó'gazdasági létesítmény került felépítésre. A földmun
kákat megeló'zó'en 2000. május 2-9. között végeztük el a 
szondázást. Az 1. és a 2. kutatóárkot a leendó' épületek 
helyén, a 3. és 4. kutatóárkot a terep két kiemelkedó' pont
ját húztuk. Az összesen 200 m2-nyi szondázás során ob
jektum nem került eló'. Régészeti leletet sem találtunk, 
csupán néhány újkori tégladarab, kerámia- és porcelán
töredék, kovácsoltvas szög bukkant eló' a szántásból. 

23 .  Belecska határa 
(Tolna megye) Ró, Kö, 1 

KVASSAY JUDIT 

A község Hercegi-rét nevű határrészében 1999. decem
ber 8-án végzett légi felderítés során találtuk a lelónelyet, 
melyen egy 40x30 m és egy 10x30 m oldall1osszúságú, 
téglalap alakú, körülkerített terület mutatkozott, füves, 
vizenyó's ártéri rétben. A 2000. március 6-án végzett te
repbejáráskor az objektumot enyhe kiemelkedések és 
árkok formájában észleltük, a felvételen látható elszíne
zó'dések a határoló sáncokon belüli árkok nyomai. A sánc 
az objektum észak-keleti felén látható, és ott kb. 50 cm 
magasságú. Az objektum közepén kb. 1 m relatív magas
ságú kiemelkedés van, ezen egy nagyméretű, kb . 
70x40x30 cm méretű, kb. téglatest alakú vörös homok
kőtömb. Az objektum tájolása kb. ÉNy-DK, leleteket nem 
találtunk. 
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A Hercegi-rét egy másik pontján a légi felvételen 
egy kb. 40x40 m oldalhosszúságú, négyzet alakú, kö
rülkerített terület mutatkozott, füves, vizenyó's ártéri 
rétben. A terepen az objektum mikrodomborzati forma
ként jelentkezett, látható volt a területet határoló sánc 
és az azon belüli árok nyoma. A sánc az objektum mind 
a négy oldalán látható, és kb. 50 cm magasságú. Az 
objektum közepén egy kb. 1,5 m relatív magasságú 
kiemelkedés van. Az objektum É-D tájolású, DK-i sar
kában a sánc ellaposodik, itt talán bejárata volt. Leleteket 
nem találtunk. 

- A határrész egy harmadik- pontján a légi felvételen 
két párhuzamos sávot figyeltünk meg, melyek talán egy 
utat határoznak meg. A terepen nem sikerült teljes 
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bizonyossággal azonosítanunk, mivel a terület vízzel bo
rított volt. Leleteket nem találtunk. 

A Pusztai-réten a légi felvételen néhány kisebb folt 
volt látható. A területen kevés római és középkori edény
töredéket, valamint egy újkori épület maradványait 
(építési törmelék, kerámia) találtuk. 

2Li .  Belecska, Juhászat 
(Tolna megye) Ő 

BERTÓK GÁBOR 

A falutól Ny-ra, a Kapos Ny-i partján, a környék legma
gasabb dombján található a lelónely. Korábban már 
többször légi fotóztam ezt a helyet, hóban és 2000 tava
szán is. A fotókon jól látszik, hogy a dombon két négy
szögletes sánc emelkedik. 

A dombon juhászat van, jelenleg egy kis ház és egy 
lakókocsi áll rajta. A legelőn, elsősorban vakondtúrások
ban néhány őskori, apróra tört cserepet találtam. A na
gyobbik sánc kb. 40x50 m kiterjedésű, és három oldala 
van (Ny, K, É) .  Magassága kb. 3-4 m. Ennek ÉNy-i olda
lához kapcsolódik egy kisebb sánc: 26x26 m, magasság 
kb. 1 -1,5 m. 

Egyelőre nem dönthető el, hogy a sánc régészeti 
korú, vagy pedig a közelmúltban a juhászok készítették 
az állatok védelmére. 

25.  Besenyőtelek, Közép-dűlő I I .  
( Heves megye) 1 

MIKLÓS ZSUZSA 

A M OL-vezeték Heves megyén keresztülhaladó nyom
vonalán a beruházással párhuzamosan megelőző feltá
rást végzett a Heves Megyei Múzeumi Szervezet. A 
nyomvonalban előző évben szórványos szarmata tele
pet tártunk fel, ezért egy szakaszon megnyitottuk a biz
tonsági sávot. Ebben összesen egy gödör foltja mutat
kozott. Korhatározó leletanyag nem került elő beló1e. 

VÁRADI ADÉL 

26 .  Bezi-Fehértó-Győrsövényház-Kóny
Markotabödöge 
(Győr-Moson-Sopron megye) Á, Kö 
1992. és 1997. között végzett terepbejárásaink során a Rá
baköz keleti Tóköznek nevezett részén elpusztult árok
hálózatok nyomaira bukkantunk. Az egyes árokszakaszok 
rendkívül eltérő állapotban maradtak fenn. A viszonyla
gosan épnek tűnő objektumok sajátos szerkezetet mutat
tak: kettő vagy három egymással párhuzamos mederbó1 
álltak, és a medrek között az onnan kitermelt földbó1 álló 
töltés emelkedett. Felépítésük alapján a kettős és hármas 
szerkezetű árok elnevezést alkalmaztuk rájuk. 

A terepi megfigyelésekkel párhuzamosan áttekin
tettük a területre vonatkozó középkori és-kora újkori 
forrásanyagot is, és ez alapján igazolhatóvá vált, hogy 
az Árpád-korban már létező árokrendszerrel van dol-
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gunk. Ugyanakkor az árokrendszer keletkezésének és 
végleges pusztulásnak ideje mai napig kérdéses. 

Forrásaink alapján valószínűsíthetővé vált, hogy 
elsődlegesen vízügyi funkciójú objektumokról van szó, 
melyek középkori halastavakat kötöttek össze egymás
sal és a folyókkal (Rábával, Rábcával) , valamint egyes 
rövidebb, az újkorig fennmaradt szakaszaik a korai tér
képeken vízvezető medrekként jelennek meg. 

2000 márciusa és júliusa között az öt község határá
ban harminchat helyen végeztünk régészeti szondázást 
az objektumok megfigyelhető maradványaira kereszt
ben húzott kutatóárkokkal. Korhatározó, Árpád-kori le
letanyag csupán a 27. sz. kutatóárokból került elő. 

Az ásatások révén igazolódott korábbi megfigyelé
sünk: az objektumok valóban kivétel nélkül kettős és 
hármas szerkezetűek. Az árkok szélessége 4-5 métertó1 
25-30 méterig terjed. Az árokmedrek belső részletki
képzése alapvető egyezéseket mutat az egész területen. 
Gyakori a medrek egyik vagy mindkét oldalának lép
csőszerű kiképzése, továbbá a mederfenék két vagy há
rom kisebb mederrészre tagolása. 

A szintezések, továbbá a szerkezeti sajátságok és 
egyéb megfigyelések alapján egyértelművé vált, hogy 
egy csatornarendszerrel állunk szemben. A hármas szer
kezetű csatornák középső medre megközelító1eg vízszin
tes, így kétirányú vízelvezetésre alkalmas. Két oldalon 
a töltés pedig lehetővé teszi a környező felszínnél ma
gasabb szinten történő vízszállítást. A hármas csator
nák szélső medrei meghatározott pontok felé lejtenek, 
ahol - nyilvánvalóan valamiféle zsilip segítségével - a 
vizet a középső töltésezett mederbe juttatták. Az egyen
letes lejtéssel rendelkező kettős szerkezetű csatornák
nak szintén elsősorban vízlevezető funkciója volt. Olyan 
csatornarendszerró1 van tehát szó, amely nagyon össze
tett hidrológiai feladatokat látott el: ár- és belvízkeze
lés, öntözés, halastavak ellátása stb. 

Munkatárs: Takács Károly. 

2 7. Békéscsaba, 2 .  számú lelőhely 
(Békés megye) Á 

EGRY ILDIKÓ 

Békéscsaba és Gyula között kábelfektetést végeztek a 
44. számú főút Gyula és Veszely-csárda közötti szaka
szán, valamint a Veszely-csárda és Gerla közötti műút 
mentén. A vezeték kiásott árka érintette a már ismert 
Békéscsaba 2. számú lelónelyet, ezért helyszíni szemlét 
végeztünk a kiásott árok nyomvonalán. A lelónely déli 
részén, közvetlenül a Gerla felé vezető út mellett, egy
mástól alig 70-80 méter távolságra két Árpád-kori ob
jektumot metszett el a vezeték árka. Az 1. objektum egy 
paticsos betöltésű, szabálytalan alakú gödör, amely az 
árok keleti falán volt megfigyelhető, metszetéró1 rajzot 
készítettünk. Az árok kidobott földjébó1 Árpád-kori 
edénytöredéket gyűjtöttünk össze. A vezeték árkát lán
cos árokásó géppel ásták ki, alig 30 cm szélességben, 
ezért a gödör metszete nem volt jól megfigyelhető. 
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A 2. objektum is az árok keleti falának metszetében 
látszott, pelyvás soványítású téglák töredékei, valamint 
állatcsontok jelezték. A vezeték árkának keleti oldalán 
egy kisebb, 3,5x1,3 m-es rábontást végeztünk, az objek
tum széleinek meghatározására. Sikerült megtalálni a 
megközelító1eg kör alakú, 2,6 m átmérőjű gödör három 
oldalát, a keleti oldal kivételével. A keleti részen a rá
bontást nem tudtuk tovább végezni, a területen elhe
lyezkedő nagy fák miatt. A feltárt gödör oldalai lefelé 
szűkültek, az alja egyenes volt. A betöltésbó1 pelyvás 
soványítású, habarcs nélküli téglák töredékei, közöttük 
több fél és egy egész darab is eló'került. A téglák a gö
dör alján összedobálva, szarvasmarha csontokkal és Ár
pád-kori edénytöredékekkel keverten feküdtek. A cson
tok között két szarvasmarha koponya töredéke érdemel 
említést, az edénytöredékek között bográcsok peremtö
redékei, és csigavonalas díszítésű fazekak töredékei vol
tak a jellegzetes darabok. 

28.  Békéscsaba, 2 1 8 .  sz. lelőhely 
( Békés megye) Kö 

LISKA ANDRÁS 

Előzetes bejelentést követően 2000. december 8-án aján
dékként átvettünk egy kézi malomkövet Monostori Jó
zsefnétó1. Elmondása szerint a malomkövet mintegy 7 
évvel ezelőtt találták férjével az Augusztus 20. utcával 
szomszédos, északi határrészben. Az elmúlt évek során 
a tárgyat préselősúlyként használták. A szép, szinte tel
jesen egész, felső malomkő leló11elye egyértelműen a 
Békéscsaba 218. sz. lelónellyel azonosítható. 

29.  Békéscsaba, 308. számú lelőhely 
(Békés megye) Sza 

GYUCHA ATTILA 

Békéscsaba és Gyula között kábelfektetést végeztek a 
44. sz. főút Gyula és Veszely-csárda közötti szakaszán, 
valamint a Veszely-csárda és Gerla közötti műút men
tén. A vezeték kiásott árka érintett a már ismert lelónely 
déli részén, közvetlenül a Gerla felé vezető út mellett 
egy szarmata kori objektumot, feltehetó1eg egy hulla
dékgödröt. A gödör metszetéró1, amely az árok keleti 
falán volt megfigyelhető, rajzot készítettünk, az árok ki
dobott földjébó1 szarmata kori edénytöredéket gyűj
töttünk össze. A kisméretű gödör paticsos, hamus be
töltésű, lefelé szűkülő volt. A vezeték árkát láncos árok
ásó géppel ásták ki, alig 30 cm szélességben, ezért a gö
dör metszete nem volt jól megfigyelhető. 

LISKA ANDRÁS 

30.  Békéssámson határa 
(Békés megye) B, LT, Sza , Ge, Á, Kk 
Az egykori Maros-ág, a Battonyától Békéssámsonig hú
zódó Száraz-ér rehabilitációs munkáira 2000-ben került 
sor. A megyei múzeumi szervezet erejéhez és idejéhez 

mérten figyelemmel kísérte a munkálatokat és terep
bejárásokkal igyekezett tisztázni az érpart településtör
ténetét. 

Békéssámson határában a Fülöp-tanyán kettő, az 
iskola területén, a Cserepes-dűlóben, a Petrecz-tanyán, 
az Olajos-tanyán, a Köblös-tanyán, a Tótkomlósi út két 
oldalán, az Ér-áteresz területén, az Ér-kanyarban, a Köz
úti hídnál egy-egy, és a Csomorkány-dűlóben kettő ré
gészeti lelónelyet határoztunk meg ( 64-76. sz.) . Ezekró1 
a területekró1 bronzkori, szarmata, kelta, gepida, Árpád
kori és késő középkori kerámiaanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Liska András, Medgyesi Pál. 

3 1 .  Bodroghalom, Eresztvény-homok 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) H 

GYUCHA ATTILA 

2000. július elején a homokbánya tulajdonosa gépi föld
munkát végzett, s eközben két sírra bukkant. A leleteket 
eljuttatta a Herman Ottó Múzeumba. Mivel a terület szom
szédságában korábban kelta sírok kerültek elő (Bodrogha
lom, Medve-tanya), Hellebrandt Magdolna abban a tudat
ban indított leletmentő ásatást, hogy újabb kelta (vagy mint 
a huzalkarperecek alapján vélni lehetett, szkíta) sírokat 
kell megmentenie. Az általa feltárt 9 sír mellékletei (hu
zalkarperecek, sodrott gyűrű, edény, vaskés, csiholóacél, 
fülesgomb) azonban egyértelműen jelezték, hogy ezúttal 
honfoglalás kori sírok kerültek elő. Ezt észlelve Hellebrandt 
Magdolna felajánlotta számomra a leletmentés folytatá
sának lehetőségét, amit én köszönettel elfogadtam. 

A lelónely Bodroghalom ÉK-i részén, egy É-D irá
nyú dombvonulat legészakibb csücskén terül el. A kb. 
10x15 méteres, markoló által végzett bolygatás terüle
tén, illetve szélein folyt a leletmentő ásatás. A sírok zö
me egy sorba rendeződve a terület Ny-i oldalán került 
elő, de a földmunka legalább három sírsort érintett. A 
sírok a domb É-i lejtőjén, a domb lábához közel kerül
tek elő. A domb beépítetlen külterület, a temető tehát 
teljes egészében feltárható. A sírok mélysége 30-50 cm 
között váltakozik. 

A leló11elyet régészeti környezete teszi kiemelkedő
en fontossá. A karosi III. számú honfoglalás kori teme
tőtó1 D-re 1, 7 km-re fekszik, a kettő között hajdan vízjárta 
terület volt. Úgy tűnik, a karosi I-III. temetővel szerves 
egységet alkot. Ettó1 D-re valahol még rejtőzik egy to
vábbi (ötödik!)  honfoglalás kori temető is a földben. En
nek területén 1942-ben egy sír melló1 csőszkunyhó ásá
sa közben Richwin strassburgi püspök (913-933) denára 
került elő, amely jelenleg is a MNM Éremtárában talál
ható. A dr. Szabó Endre helyi földbirtokos által talált 
lelónely felkutatására a tavalyi évben sikertelen kísér
letet tettem, de szisztematikus terepbejárással van re
mény a beazonosításra. A jelenleg megbolygatott lelő
hely a helyiek szerint semmiképpen nem lehet azonos a 
denár lelónelyével, mert a helybeliek határozott állásfog
lalása szerint a Szabó családnak az Eresztvény-dűlóben 
soha nem volt földje. Mindezzel együtt egy É-D irányú, 
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kb. 2,5 kilométeres sávban most már öt, a 10. sz. első 
felére keltezhető, nagyrészt gazdag temetőró1 tudunk. 
Ez a jelenség a honfoglaló magyarok eddig ismert leg
gazdagabb, legjelentősebb központjának a körvonalait 
rajzolja ki, amelyró1 csak további korszerű feltárások ré
vén nyerhetünk újabb információt. 

A leló'hely veszélyeztetett volt. A sírok csekély mély
ségben (30-50 cm) vannak (a helyiek elmondása sze
rint már az 1970-es évek elején is kerültek itt elő cson
tok és vasak, amikor a dombon a TSZ kertészete üze
melt), ráadásul a homokbánya előkészítő munkálatai 
miatt egy kb. 50x30 méteres felületen letolták a humuszt 
is. Ezt a területet mindenképp leletmenteni kellett. E 
munkát 2000. szeptember 11-29. között elvégeztem. En
nek során hat szelvényt nyitottam, összesen 793 m2-nyi 
felületen. Innen a munkálatok megkezdése előtt gép
pel elhordattam a homokbányászás során oda deponált 
földkupacokat. A hat közül öt szelvényt a homokbánya 
oldalainál jelöltem ki, hogy a lehumuszolt területen lévő 
sírokat megmentsem, a hatodikat pedig a homokbánya 
D-i oldalához kapcsolódóan, hogy arról tájékozódjam, 
folytatódik-e a sírok sora a domb gerince felé. 

A feltárások során összesen 24 sír került elő. Lelet
anyaguk köznépi temetőre vall: a sírokból hegyikristály
gyöngy, huzalkarperecek, gyűrűk, sodrott nyakperec, 
agyagedények, csiholók, vaskések kerültek elő. A lelet
anyag összetétele arra utal, hogy a temetőt a 10. század 
első felében használták, a század második felére jellemző 
tárgytípusok hiányoznak a mellékletek közül. Úgy tűnik, 
a temető a karosi vezéri központ szolgáltató népeinek 
egyik nyughelye volt, használata a központ megszűné
sével befejeződött. A temetőt három oldalról (Ny, K, D) 
sikerült lehatárolni, a temetkezések sora azonban meg
lepő módon a domb É-i lábánál tovább folytatódik. Ez 
is igazolja azt a korábban másutt megfigyelt jelenséget, 
hogy a 10. században egy szárazabb időjárási periódus 
volt, s olyan helyekre is temetkeztek, amelyek koráb
ban és késóbb is vízjárta területnek számítottak. Meg
lepő módon a domb gerincén nem voltak temetkezé
sek, ottani próbaszelvényünk, valamint a domb egész 
felületét átvágó, munkagéppel meghúzott kutatóárkunk 
üresnek bizonyult. Ennek oka az lehet, hogy a domb 
nagy részének talaja kötött barna erdőtalaj , csupán az 
É-i végében van egy homoklencse. A sírok kivétel nél
kül ez utóbbi területére estek. 

32 .  Boldogkővára lja , Péchy-kúria 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kú 

RÉVÉSZ LÁSZLÓ 

A falu nyugati szélén, a főút melletti hosszanti telken 
(Kossuth u. 83.) áll a Péchy-család kúriája. Az épületen 
1998-ban végzett műemléki vizsgálat megállapította a 
jelenlegi tér- és alaprajzi elrendezés többszöri építési pe
riódusait, a kúria építéstörténetét. 

A boldogkőváraljai uradalmat a kincstártól 1753-ban 
Pécsújfalusi Péchy Gábor sárosi adminisztrátor vette 

meg, aki 1768-ra már felépítette Boldogkőváralján a nap
jainkban Zichy-Péchynek ismert kastélyát. Feltételezé
sünk szerint ebben az időszakban egy másik - a fent 
említettnél lényegesen szerényebb - kúria is felépült a 
faluban. Az L alakú, földszintes, valamint kváderfalas 
épület utcára párhuzamos főszárnyában a fogadóteret, 
a nappalit, továbbá a hálószobát alakították ki. A rá me
ró1eges udvari szárnyban az árnyékszék, a konyha és 
egy, feltehetően raktározás céljára használt helyiség ke
rült kialakításra. A tereket körbefutó horonnyal díszí
tett kőkeretes, aránylag kisméretű ablakok világították 
meg. Az épületbe a bejárást a déli főszárny középső te
rének udvari falában nyíló ajtó biztosította. A konyhá
ba ugyancsak az udvar feló1, egy külön ajtón át lehetett 
belépni. A homlokzatok vakolatából semmi nem ma
radt ránk, a belső oldalfalakat fehérre meszelték. A szo
bák járófelületét valószínűleg (fa)padlóval boríthatták. 
Az épületet feltehetően nyeregtetővel fedték. 

A 18. század végén a kúriát átépítették. Ennek so
rán a meglévő L alakú épület déli főszárnyának keleti 
oldalához egy további, szintén L alakban kapcsolódó 
szárnyat építettek. A két épületet kosáríves fiókos don
gaboltozattal fedett kapualjjal kapcsolták össze. Az új 
szárnyak tereibe úgyszintén az udvari falban kialakított 
ajtón át lehetett belépni. Az ily módon meghosszabbí
tott déli főszárny homlokzataira egységes vakolatot 
hordtak fel. A vakolatot bekarcolásos technikával ké
szült - magas lábazatról indított fejezetes oszlopokkal 
és széles főpárkánnyal befejezett - architektúrával dí
szítették. Az oszlopok által határolt tükrökben keskeny 
ablakokat alakítottak ki. Az optikai hatást a bekarcolt 
architektónikus elemeken megjelenő, egymástól csupán 
árnyalatokban eltérő fehér színezés tette teljessé. 

Nem vitás, hogy az új szárnyakban kialakított - a 
régi épületben lévőkkel megegyező - funkciók (mint pél
dául a fogadótér, a háló, a nappali, az árnyékszék) két, 
egymástól független család lakhatását biztosították. 
Nincs kétségünk afeló1, hogy az első, de a második épü
let is inkább megfelelt az uradalmat irányító személy és 
családjának lakóhelyéül, mint az akkoriban jelentős bir
tokokkal rendelkező, az arisztokráciával is rokonságba 
keveredő Péchyek igényeinek. 

A kúriát a 20. század 30-as éveiben a tulajdonosok 
(Zichy-Meskó család) bérlés útján kocsmaként haszno
sították. 1947-ben az épületet államosították és a helyi 
termelőszövetkezet tulajdonába került. 1980-ban már 
három részre osztották az ingatlant. Ettó1 kezdve roha
mos pusztulásnak indult az épület, hogy majd az 1990-
es évek közepére a teljes megsemmisülés szélére sod
ródjék. 

A kúria udvari szárnyak által közrefogott udvarán 
2000-ben végeztünk régészeti kutatást. Megállapítottuk, 
hogy az észak felé emelkedő udvar 18. századi járószintje 
a jelenleginél valamivel mélyebben, úgy 25-30 cm-re 
húzódott. Feltehetően mindig is problémát jelenthetett 
az észak feló1 lezúduló, a K-Ny tájolású déli szárny ud
vari falát teljes hosszában áztató esővíz. Ennek elveze-
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tésére alakították ki a 19. sz. második felében, vagy a 
20. sz. elején az elfalazott kapualj alatt átvezető, É-D 
irányú csatornát. Feltártuk a 18. század közepén, vagy 
második felében megépült kutat, valamint a nyugati 
szárny 1945 után épült udvari árnyékszékéhez tartozó 
derítőt. 

JUAN CABELLO - SIMON ZOLTÁN 

3 3 .  Bölcske, Hadai-hegy 2 .  
(Tolna megye) Kö 
Az 1997. május 7-i légi fotón a 2. számú földvár környé
kén még egy nagyobb, árokra utaló csík látszott. Ugyanez 
látható a régi katonai légi fotókon is. Ez az árok az ártér
hez ÉNy feló1 csatlakozó völgyre támaszkodik. 

2000 tavaszán az egész terület szántás volt. Sajnos, 
nagyon száraz a talaj és nemrég boronálták. Ezért ezen 
a részen, az árok által védett területen most nem talál
tam leleteket. Az árok nyoma a felszínen igen gyengén, 
sötét csíkként mutatkozik. 

A Hadai-hegy 2. számú földvár területén, amit már 
felmértünk, szintén friss a tárcsázás. Itt néhány hamus 
folt látszik, és elég ritkásan fordulnak elő cserepek, ke
vés állatcsont. 

A Hadai-hegy 2. sz. (a kinyúló földvár) alatt, a domb 
aljában, az ártérbó1 kb. 1 méterrel kiemelkedő dombon, 
a szántásban 13-15. századi cserepeket találtam. A lelő
hely kiterjedése kb. 150x50 m. Több hamus folt is lát
szik. Kevés az állatcsont. 

3Li .  Budakeszi , Zsidó temető 
(Pest megye) Kö 

MIKLÓS ZsuzsA 

2000. május 17-én fent nevezett lelónelyen két, egyenként 
85 cm széles, egymástól 230 cm-re épített falat találtunk. 

A falak fehér mészkóbó1 épültek, a köveket tégla
poros habarcsba rakták. 

E középkori falak maradványait egy kábelárokban 
találtuk meg. 

3 5 .  Budapest, 1 .  Csónak utca 1 -3 .  
Kö 

SIKLÓSI GYULA 

2000. december 11-16. között a teljes feltárást megelőző 
támfal-megerősítés helyszínén, a terület DNy-i részén 
előzetes régészeti feltárást végeztünk egy 14x4 m-es te
rületen, a tervező által engedélyezett, eredeti felszíntó1 
számított 80 cm mélységig, melynek elsődleges célja az 
Aranybástya Ny-i falszakaszának felderítése volt. A tö
rök bástya erősen roncsolt és megerősített falán kívül 
két kis középkori falrész, újkori falak, betonfelületek, és 
egy újkori betoncsatorna került elő. 

Konzulens: Magyar Károly. Munkatárs: Viemann 
Zsolt geodéta. 

TÓTH ANIKÓ 

36.  Budapest, 1. Hess András tér 3 .  
Á, Kk 
A Várnegyedben a Fővárosi Vízművek Rt. az elörege
dett vízvezetékek cseréjét végezte. Ezen a helyszínen a 
vezeték új nyomvonalra került, így megelőző feltárásra 
volt szükség. 

Ennek során kiderült, hogy a kijelölt nyomvonal D-i 
szélén egy korábbi, közműtérképeken nem szereplő, 
használaton kívüli vezeték húzódik. Ez a vezeték 130 
cm mélységben helyezkedett el, az alatta lévő 13.  száza
di réteget és az őshumuszt a sziklafelszínig kibontottuk. 
Az árok É-i sávjában lehetőségünk nyílt a bolygatatlan 
jelenségek megfigyelésére. Közvetlenül a mai útréteg 
alatt középkori faltető és 15.  századi lejárt útréteg ke
rült elő (ez részben ráfedett a faltetőre) . A fal egy ki
sebb épület D-i zárófala, a DNy-i és DK-i sarkokat is meg
figyelhettük. A kis épület nem illeszkedik a középkori 
utcarendhez, az ezen a területen már korábban megfi
gyelt, telekosztás előtti 13 .  századi település része. Fala 
belül vakolt volt. DNy-i falsarkába egy késóbbi falat húz
tak, ez ráfed a vakolásra is. Az épülettó1 K-re szintén 
egy késóbbi fal csonkját találtuk. Az épület kapcsolatát 
és sztratigráfiáját a „Vörös Sün házzal" nem sikerült tisz
táznunk, mert a járdán nem végezhettünk rábontást. 

Az épülettó1 K-re többször megújított, agyagba ra
kott köves, 13. századi útrétegeket találtunk. Az árok K-i 
végében egy egészen a sziklafelszínig leásott török kori 
hulladékgödröt bontottunk ki. 

Kov Ács EszTER 

3 7. Budapest, 1. Kapisztrán tér, 
Mária Magdolna (volt helyőrségi) templom 
Kk 
A helyreállított háromhajós templom déli oldalának nyu
gati felén folytattunk 2000 szeptemberében és októberé
ben régészeti kutatásokat. Ezen a területen korábban még 
nem volt feltárás. A háromhajós templom D-i zárófala és 
a D-i oldalkápolna D-i zárófala mellett húzott szelvények
bó1 kiderült, hogy a torony D-i oldalkápolnájának zárófa
la és a DK-i és DNy-i külső támpillére egyidóben épült. A 
barokk templom D-i zárófala nyugaton a déli oldalkápol
na DK-i külső támpillérének K-i oldaláig tart. A torony 
D-i és É-i támpillérének K-i oldalán jól látható a gótikus 
falív maradványainak lenyomata. 

Az ásatás során 25 sírt tártunk fel. A 18. sír medencé
jénél két fémkarika került napvilágra, a többi sír melléklet 
nélküli volt. A sírok nagyobb része keletelt volt, de talál
tunk É-D tájolásút is. A 8. sírt elvágta a D-i oldalkápolna 
D-i zárófala, a 20. sírt pedig a barokk templom D-i zárófa
la. A sírok mellett még szórványosan szürkére és fehérrre 
égetett, mindennapi használatú középkori kerámia és ke
vés fém töredék került napvilágra. Meg kell említeni a két, 
már a helyőrségi templomhoz tartozó emléktáblát, me
lyek egyike ép volt, és felirata szerint a 8. Császári és kirá
lyi huszárezred elesett hőseinek emlékére állították. 

BENCZE ZOLTÁN 
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38. Budapest, 1 .  Kapucinus utca 16 .  
Kö 
A BTM Középkori Osztálya megelőző próbaásatást vég
zett 2000. július 12. és augusztus 18. között az Euro
Ingatlan Kft. megbízásából. A feltárás előtt lebontásra 
került a telken álló földszintes lakóház. 

Megállapíthattuk, hogy a most lebontott földszin
tes épület egy 19.  sz. végi-20. sz. eleji átépítés eredmé
nyeként jött létre korábbi, a 18. században keletkezett 
épületrészek felhasználásával. Az egykori épület mind 
D-i, mind É-i szárnya alatt ugyanis az utcára meró1eges 
állású pince található. Az É-i pince a telekhatár mellett 
helyezkedik el, téglalap alakú, keleti vége az utcai hom
lokzatig, Ny-i vége a most még nem lebontott helyisé
gekig terjed. Eredeti lejárata itt a Ny-i végfal mellett ve
zetett a pincehelyiségbe. A századfordulós átépítés so
rán ezt a lejáratot megszüntették, az eredetileg tégla don
gaboltozatos pince nagy részét betömték, É-i széle fö
lött helyezték el az új kapubejáratot, és csupán D-i sáv
jában hagytak meg válaszfal felépítésével egy keskeny 
pinceszakaszt. A telek D-i határa menti szárny alatt szin
tén pincét tártunk fel. Ezt a pincét az 1944-45-ös ost
rom okozta sérülések után részben eltömték. A téglá
ból készült dongaboltozatos pince az utcai homlokzat
tól indul, és meglehetősen hosszan nyúlik el Ny felé. 
Különlegessége, hogy hosszanti falai enyhe ívben hajla
nak D-i irányba. Megállapíthattuk, hogy falait egysége
sen építették a 18. században, de készítésénél felhasz
náltak korábbi falmaradványokat is. Az utcai homlok
zati falnál a DK-i sarokban egy É-D irányú középkori 
eredetű falcsonk végződését figyeltük meg. A pince ol
dalfalát megbontva egészen a telekhatárig megtisztítot
tuk a korábbi falat, amely É felé továbbhaladt a Kapuci
nus u. 14. sz. telek alá, D felé tartó szakaszát a pince 
építése során bontották el. Továbbá a pince D-i falában 
középtájon az újkori téglaboltozat lebontása után egy 
középkori ajtókeret maradványait tártuk fel.  Az ajtóke
ret D-i szárköve ép volt, alatta megtaláltuk az egykori 
küszöb eltörött csonkját. A szárkő élszedett, édesvízi 
mészkóbó1 készült, készítési ideje a 14-15. század. Az 
újkori falakat megbontva kiderült az is, hogy az ajtóke
ret egy É-D irányú középkori falon nyílott, amely fal É 
felé áthalad a Kapucinus u. 14. sz. alá. Az ajtó É-i részét 
az újkori pince építésével szüntették meg. Összefoglal
va tehát a pince D-i, telekhatároló fala mentén két kö
zépkori falcsonkot találtunk, amelyek egymással párhu
zamosak, irányuk É-D. Feltehetően a két fal összetarto
zik és egy korábbi, középkori pince maradványai, amely
nek bejárata a hegy feló1, Ny-ról nyílott. Ez az épület 
azonban nem a mai telekosztáshoz igazodott, részben a 
mai Kapucinus u. 14. sz. kertje alatt található. 

A régészeti kutatást elvégeztük a két épületszárny 
közötti udvar és kapubejáró területén is. Megállapíthat
tuk, hogy a középkori járószinteket az újkori építkezé
sek során elpusztították azzal, hogy egyre mélyebben 
vágták be a hegyoldalba az újabb épületeket. A járó
szintek pusztulása miatt csupán az altalajba mélyedő 

objektumokat tárhattuk fel, néhány 14-15. századi és 
újkori szemétgödröt, valamint egy az ásatásokon ritkán 
előforduló lelóbelyet, egy 14. századi eredetű emésztőt. 
Az emésztő nyújtotta a régészeti feltárás leggazdagabb 
leletanyagát. Az ovális formájú, kóbó1 készült, mintegy 
2 m átmérőjű építmény belsejében a szivárgó talajvíz 
képes volt konzerválni az egyéb körülmények között 
megsemmisülő szerves maradványokat. A kb. 6 m mély 
akna belsejébó1 a számos háztartási keránúaedényen kí
vül eló'kerültek bőrcipők maradványai, fatányérok tö
redékei, egy kisméretű fakorsó, rengeteg deszka, egy 
nádsíp, kosárfonadékok, üvegtöredékek, állatcsontok. A 
tárgyak mellett a kút betöltése nagy mennyiségű gyü
mölcs- és egyéb növénymagvakat tartalmazott rendkí
vül j ó  állapotban, amelyek kiválóan alkalmasak 
archeobotanikai feldolgozásra. Az emésztőakna haszná
lati ideje a kerámiaanyagon végzett előzetes megfigye
lések szerint a 14. században kezdődött és folyamato
san tartott a 15. század második feléig. 

Munkatárs: Sárosi Edit. 

39. Budapest, 1. Kemál Atatürk sétány 
Kk, Kö 

VÉGH ANDRÁS 

A Budapesti Történeti Múzeum az Országos Széchényi 
Könyvtár megbízásából 2000. május 2. és augusztus 8. 
között szondázó feltárásokat végzett az alábbiak szerint 
határolt területen: keleten a palota ún. Nyúlkertjének 
fala teljes hosszban, nyugaton a Váralja utcai támfal 
elóbbinek megfelelő szakasza, északon az OSZK „F" épü
letének DNy-i sarkának vonala, délen a Nyúlkert déli 
zárófalának vonala. 

A helyszínen, amely a középkori királyi kertek ré
szét képezi és jelenleg régészetileg védett terület, az 
OSZK számára föld alatti raktár kialakítását vették terv
be. Mivel a középkori királyi kertekre vonatkozóan igen 
kevés és nehezen értelmezhető történeti forrásunk van 
(elsősorban Bonfini) ,  hiteles ábrázolásunk pedig csak 
egy (Schön, 1541) ,  jellegükró1 igen keveset tudunk. A 
török kor végére már a kert falai is elenyésztek. Kérdés 
az is, hogy létezhet-e a területen középkor előtti ma
radvány, objektum. 

A szondázást három rövidebb kutatóárokkal kezd
tük az út két oldalán. Az 1. sz. kutatóárkot a terület DK-i 
részén nyitottuk a várfal aljától az aszfaltút irányában. 
A kijelölésnél a várfal itteni pillérét vettük figyelembe, 
amelynek alapozása egyik fő kutatási cél volt. A várfal 
tövében mintegy 3 m vastag modern bolygatás alatt kes
keny, jellegzetesen századfordulós betonsáv, illetve dé
lebbre, közvetlenül a pillér mellett téglafalazat bukkant 
elő, aminek alapozását nem tudtuk megvizsgálni. A pil
lér ÉNy-i sarkának alján előtűnt, armírozásként hasz
nált két kváderkő középkorinak látszik, de nem kizárt, 
hogy itt már másodlagos helyzetben vannak. A pillértó1 
kissé nyugatabbra egy meglehetősen gyenge habarcsba 
rakott fal csonkja került elő. Kora, funkciója meghatá-
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rozhatatlan. Az ettó1 nyugatra lévő részen a 3-3,5 m 
vastag modern bolygatás alatt is keverve fordult elő az 
újkori és török kori kerámia. Az ez alatti 1-1,5 méteres 
feltöltésben a török anyag fokozatosan uralkodóvá vált, 
majd az alatta lévő, egyre tömöttebb rétegekben már a 
középkor dominált. A pillértó1 Ny-ra törmelékes már
garéteget találtunk, leletanyag nélkül. A kutatóárok D-i 
sávjában az átvágást egészen a szilárd márga altalajig 
végeztük el. Bár a szelvényben komplett régészeti ré
tegsort és jelenségeket sikerült megfognunk, semmilyen, 
a királyi kertre vonatkozó adatot nem nyertünk. 

A 2. sz. kutatóárkot az előbbitó1 É-ra, vele párhuza
mosan alakítottuk ki. K-i végében a felső 3-3,5 m vas
tag rétegsor ismét csak modern és újkori feltöltésnek 
bizonyult. Alatta homogén török kori leletanyag jelent
kezett. A várfal és annak omladékrétege közötti sávban 
előtűnt a szilárd, palás márga altalaj, amely itt keskeny 
teraszokkal és kisebb rézsűkkel lejt Ny felé. A szelvény 
közepe táján húzódó ornladékréteg legvastagabban a déli 
szelvénybővítésben jelentkezett. A fal omladékában 
először nagyméretű, egyik oldalukon hengeresen leke
rekített kó1apok bukkantak elő szinte egy sorban. Eze
ket a várfal mellvéd alatti gyűrűs övpárkányának da
rabjaiként azonosítottuk. Részben mellettük, részben 
alattuk vékonyka fal tűnt elő, majd egy hozzá nyugatról 
kapcsolódó másik falsarok. A két fal szegletében egy jel
legzetes reneszánsz ablak szemöldök- és szárköveit ta
láltuk meg. Az egyszerűnek tűnő fal Ny-i oldalán kó'bó1 
faragott reneszánsz lábazati párkány húzódott eredeti 
helyzetében. A kis fal mögött a rézsűbe vágott kis épü
let egy helyiségét sikerült megfognunk, amelynek azon
ban hátsó, K-i felét egy csatorna teljesen elvágta. Előke
rült a helyiség D-i zárófala is, amely azonban másodla
gos kialakítású. A zárófalnak a reneszánsz falhoz csatla
kozó végében ajtónyílást sikerült azonosítanunk. A he
lyiségben a padló már teljesen elpusztult. Közvetlenül 
a szelvényrész Ny-i oldalán lévő padka mellett egy épü
let K-i falára bukkantunk, aminek csak az alsó két-há
rom kősora maradt fenn, de belső, Ny-i oldalán az ere
deti téglapadló egész jó állapotban megmaradt. Az É-i 
bővítésben a középső és D-i részhez hasonlóan kibon
takozott a várfal omladéka, amit itt is a téglacsatorna 
bolygatása vágott el . A leomlott faltömbök alatt egy 
viszonylag sekély török kori szemétgödröt tártunk fel. 
Azonosítani tudtuk a török kori köves járószintet, 
amelyhez nyugatról másodlagosan felhasznált kövek
bó1 rakott lépcső vezetett fel. A török szint alatti bontás
ból az ásatás eddigi legnagyobb épületének maradvá
nyai - lepusztult DK-i sarka - bontakoztak ki. Kb . 
4,5x5,5 m alapterületű lehetett. Belsejét egykor átlós 
háló mintára rakott téglapadló borította, aminek a ha
barcságyban kirajzolódó lenyomata maradt meg. A ki
rályi kertre vonatkozó jelenséget tehát a 2 .  sz. szondá
ban sem találtunk. 

A 3. sz. kutatóárkot a 2. sz. árok Ny-i folytatásában, az 
út túloldalán nyitottuk. Kevés eredményt hozott. ÉK-i sar
kában a felszíntó1 relatíve kis mélységben eló'bukkan-

tak egy a századfordulós palotához tartozó szökőkút me
dencéjének beton maradványai, lehetetlenné téve a to
vábbi mélyítést. Ettó1 D-re azonban egy Mária Terézia 
aranypénz került napvilágra. 

Munkatárs: Tóth Anikó. 
MAGYAR KÁROLY 

LiO.  Budapest, 1 .  Országház u tca 3 3-3Li .  
Kö 
Folytattuk az 1996-ban megkezdett régészeti kutatáso
kat 2000. novemberében és decemberében. Az Ország
ház u. 33. pincéjében az Országház u. irányában a külső 
támpilléres városfal újabb szakasza került feltárásra. 
Ugyanez a fal az Országház u. 34. udvarának ÉK-i sar
kában is napvilágra került. 

Li 1 .  Budapest, 1 .  Szabó I lonka u tca 22 .  
Á,  Kö 

BENCZE ZOLTÁN 

A Budapesti Történeti Múzeum Középkori Osztálya 
1999. november 8.-2000. január 15. között szondázó jel
legű, majd megelőző régészeti kutatást végzett a régé
szeti védettséget élvező ingatlan területén. 

A kutatás elején árokkal tisztáztuk, hogy régészeti 
leletek csupán a teleknek a Szabó Ilonka utcával pár
huzamos 15 méter széles sávjában várhatók. A kuta
tóárokban kó'bó1 rakott falalapozások és agyagpadlók 
részletei kerültek napvilágra, amelyek egykor itt állt 
épületekró1 tanúskodtak. Először munkagép segítsé
gével eltávolítottuk a hegy irányában vastagodó fel
töltés rétegeit. A középkori rétegek, j árószintek 
ugyanis egy megközelító1eg sík felületen, teraszon he
lyezkedtek el. Körülbelül 20 cm vastag földréteg el
távolítása után előtűntek az épületfalak és padlószin
tek. Az utcával párhuzamos irányban állt Árpád-kori 
faházak maradványai kerültek napvilágra. Szárazon 
rakott köves alapozások és az alapfalak tetején húzódó 
korhadt talpgerendák mutatták az épületek körvona
lait. A falakon belül agyagból tapasztott járószinte
ket tártunk fel. 

Tulajdonképpen két épület egymás fölött megőr
ződött maradványait tudtuk kiásni a 13. sz. második fe
lébó1. A korábbi ház kb. négyzetes alaprajzú, egyhelyi
ségű épület lehetett, amelynek keleti, déli és nyugati 
falát figyelhettük meg, az északi fal már a mai utca alá 
esett. A késó'bbi ház elnyújtott, téglalap formájú volt, 
legalább három helyiségbó1 állt, a főfalak mellett osztó
falait is megtaláltuk. A késó'bbi ház használatával is fel
hagytak már a 13.-14. sz. fordulóján, a padlókat fedő 
rétegekbó1 ennél a korszaknál késó'bbi kerámia nem ke
rült elő. A késó'bbi épület DK-i sarkába a 15. sz. elején 
egy négyzet alakú, vastag köves alapozást helyeztek el, 
amelynek funkcióját nem sikerült megállapítani. Az ala
pozás nyugati oldalán égett rögös, faszenes betöltésű 
gödörrészletet tártunk fel. Ettó1 Ny-ra viszont minden 
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korábbi réteget elpusztított egy bombatölcsér, amely az 
1944-45-ös ostromban keletkezett. 

A régészeti feltárást befejeztük, az eló'került épü
letmaradványok fenntartása, műemléki védelmük nem 
indokolt. Az ásatáson részt vett Pölös Andrea és Belé
nyesy Károly. 

VÉGH ANDRÁS 

-4 2 .  Budapest, 1. Szent Györgf tér -4 „  
Szen t  György u tca 2 - 1 0„ Lova rda köz északi része 
B, Kö, Ú 

Lovarda-köz É-i része 

A DNy-i részen teljesen kibontottuk a II .  (Anjou-kori) 
városfal itt megmaradt szakaszát, melynek belső olda
lán többszöri megerősítések, javítások nyoma figyelhető 
meg. Kibontottuk az I. (IV. Béla-kori) városfal kisebb, 
itt megmaradt szakaszát is, rajta egy késóobi átépítés 
nyomával. A K-i szakaszon, a Teleki palota D-i zárófa
lának D-i oldalán nagyméretű, íves kövekbó1 megépí
tett, még az újkorban tömedékelt kerek, kőaljú, mély 
ciszterna került elő. 

Teleki palota 

Befejeztük a palota mélypincéjében található 8. sz. kút 
feltárását, melybó1 az Anjou-kárpit előkerült. Alján 
beiszapolódást nem találtunk, valószínűleg rendszere
sen tisztították. Szeméttel történő tömedékelése az 
átiszapolásból eló'került pénzleletek alapján Zsigmond 
uralkodásának idején történt. Megtörtént a kútból ki
került kb. 300 zsáknyi földanyag átiszapolása is. Ebbó1 
jelentős mennyiségű különféle magot, csonthéjasok bur
kát, fát, bőrdarabokat, textildarabokat, üveget és közép
kori pénzeket is kinyertünk. Ezeknek tudományos fel
dolgozása, restaurálása folyamatban van. 

Szent György utca 2 .  

A telek Ny-i felén feltártuk egy Ny-K-i irányú, középko
ri, sziklába vágott, beszakadt f9démű pince megmaradt 
szakaszát. Lépcsői, faragott kóoó1 készült ajtókerete ép
ségben megmaradt. K-en agyaggal és kóoó1 épült fallal 
lefalazták, majd tömedékelték. Tömedékelték agyaggal 
a tó1e D-re eső négyzetes üreget is, mely valószínűleg 
egykor talán kút vagy ciszterna lehetett. 

E pinceszakasztól É-ra egy, az újkorban ki- és elfala
zott mély négyzetes többszintes pinceteret bontottunk 
ki. Kó1épcsős lejárata Ny-ról indult K-felé. Tó1e D-re a 
középkori omladékon egy nagyméretű égetőteret alakí
tottak ki. A falakon látszik a többszöri átalakítás és 
megerősítés nyoma. 

A telek középső részén tártunk fel egy törtköves fa
lazatú, négyzetes, középkori pincét K-ró1 Ny-felé indu
ló lejáróval, küszöbkővel, az ajtó D-i szárkövével. Fel
menő falai több méter magasan állnak. Ezt a középkori 
pincelejárót vágja át egy kerek török kori szemétgödör; 
az újkori palota kapufelhajtójának íves fala, ill. a késóobi, 

a telek K-i részén jó állapotban megmaradt megégett, 
törtköves, vakolt falazatú, osztott terű pince É-D-i záró
fala. Ez a késóobi épületszakasz a leletek tanúsága sze
rint a török kori ostromok idején pusztulhatott el. 

Az újkorban ezeket a falakat belülró1 néhol pillérek
kel, néhol melléfalazott fallal megerősítették, átépítették. 

Szintén a Szent György u .  2. újkori K-Ny-i pince 
terébó1 vágták bele azt a K-Ny-i irányú pincelejárót ab
ba a tavaly feltárt és kitisztított középkori, téglaboltoza
tú mélypincébe, melynek eredeti középkori lejárója már 
a Szent György u. 4. telekró1 nyílt. 

Szent György utca 4. 

Tisztáztuk a telek utcai homlokzata mögötti D-i oldalt. 
Kiderült, hogy a korábban feltárt pince és a telek D-i 
határa között néhány sziklagödröt leszámítva egyéb be
mélyített objektum nem található, mindenütt elértük 
az erősen likacsos édesvízi mészkóoó1 álló felszínt. A 
pince D-i falával párhuzamosan D-ró1 középkori épület 
alapozása fut K-Ny-i irányban. 

A pince mögött, tehát attól keletre falazott újkori 
emésztő került napvilágra, amely mintegy 6 méter mély
nek bizonyult. Az emésztőt közvetlenül egy középkori kút 
K-i oldalához mélyítették. E kutat egy beléomlasztott épü
let törmeléke töltötte ki, az omladékot a 15. században borí
tották a kút belsejébe. A nehéz műszaki körülmények matt 
a kutat nem sike1ült teljesen kitisztítani, mintegy 8 méter 
mélységnél fel kellett függesztenünk a munkát. A kút D-i 
oldalát világháborús bombatölcsér bolygatta, magát a kutat 
viszont egy Árpád-kori pince K-i szélébe ásták be. 

A telek középtáján az É-i telekhatár mellett, rész
ben a 6. sz. telek területén egy Árpád-kori pince helyez
kedik el. A településtörténeti szempontból rendkívül je
lentős objektum tájolása enyhén eltér a késő középko1i 
telek tájolásától, jelzi a telek formájának kisebb válto
zásait az évszázadok során. A pincét a sziklás altalajba 
mélyítették, majd oldalain kőfalakat emeltek. Ennek épí
tési idejét a város alapítása körüli időkre, a 13 .  század 
közepére tehetjük a régészeti leletanyag alapján. Az épü
let nem sokáig maradt használatban, mivel még a 13 .  
század második felében meg is  szüntették a belsejét ki
töltő feltöltés leletanyagának tanúsága szerint. 

A telek Ny-i végében korábban feltárt pince kuta
tását is befejeztük. Megtisztítottuk a pincepadlót, ame
lyen több eltömedékelt mélypince lejáró, illetve felha
gyott mélypince lejáró-kezdemény került elő. Ezeket a 
pince építésével szüntették meg. Az épület ugyanis egy 
jelentős középkori átépítés jeleit mutatja. A középkor 
késői szakaszától fogva egészen 1900 körüli bontásáig a 
pince a várfalakkal párhuzamos tengellyel helyezkedett 
el. Kidetült azonban, hogy a pincének létezett egy ko
rábbi középkori előzménye, amely a várfalakra meró1e
gesen állt. Ennek a belső, Árpád-kori városfal melletti, 
még a középkorban visszatöltött szakaszát sikerült fel
tárnunk. Innen a Ny-ra, a városfal alá vezető, sziklába 
vágott folyosó indítását is kibontottuk, amelynek foly
tatását azonban az itt található ciszterna tönkre tette. A 
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késői pince K-i oldalán is találtunk egy korábbi pince
részletet, amelyet Mátyás király idején szüntettek meg. 
Innen DK-felé vezettek lépcsőfokok egy sziklába vágott 
helyiségbe, amelyet azonban lefalaztak, és amelyen ke
resztül késó'bb a ma is álló mélypince lejárót építették. 

Végül a korábban feltárt ciszterna agyagos vízgyűjtő 
„kelyhét" több helyen átvágtuk, hogy szerkezetét job
ban megismerhessük. Továbbá a kút belsejét is kitisztí
tottuk. Ekkor vált világossá, hogy a kút és a „kehely" 
alatt egy nagyméretű szabályos mészkő kváderekbó1 fa
lazott tartály található, amelyet már nem volt módunk
ban feltárni. A tartály a Lovarda-közben feltárt tartállyal 
mutat közeli rokonságot. 

Szent György utca 6. 

Az idei évben megvizsgáltuk a telek D-i oldalán lévő pin
cefolyosó alját. A pince K-i részéró1 kiderült, hogy a 
mélypince lejáró előtti szakasz még középkori eredetű. 
A török kor pusztításai után a pince padlóját jelentősen 
feltöltötték, É-i és D-i oldalfalait kijavították, K-i és Ny-i 
oldalfalait pedig áttörték. Az újkori pince középtáján si
került megtalálnunk a modern pincepadló alatt a Szt. 
György tér 4. sz. teleknél említett Árpád-kori pince É-i 
lezárását, és részben betöltését is megfigyelhettük. Ezen
kívül lehetővé vált a pince teljes hosszában végigkövetni 
a már korábban megfigyelt, az egész hegyet átszelő pre
hisztorikus árok D-i szélét és belsejét. Az árkot betöltő 
köves humuszból őskori kerámiatöredékek kerültek elő. 

Jelentős kiegészítő megfigyeléseket tehettünk a te
lek utcai homlokzatánál épült középkori eredetű pince 
Ny-i hátsó oldala mögött is. Itt az újkori pincelejáró el
bontása és egyes alapfalak eltávolítása után sikerült fel
tárnunk egy 13. században épült és meglehetősen ha
mar megszüntetett pince hátsó részét. Ez az épület 
megelőzte a ma is részben nyitva álló középkori pincét. 
A korai pince falai kó'bó1 épültek, D-i oldalán egy áru
beemelő aknát találtunk, valamint az odavezető félkör
íves lezárású, faragott kövekbó1 készült eredeti ajtó ke
rült napvilágra. Ennek a pincének a tájolása is enyhe 
mértékben eltér a késó'bbi épületektó1, hasonlóan a Szt. 
György u. 4. középtáján feltárt Árpád-kori pincéhez. 

A falak kutatása közben vált világossá az is, hogy a 
Szt. György utca 6. és 8. sz. telkeket elválasztó fal is kö
zépkori eredetű alapfal, amelyet az újkorban pincefallá 
alakítottak át aláfalazás és köpenyezés segítségével. 

Szent György utca 8.  

Az idei évre maradt a telek Ny-i végén előkerült nagymé
retű ágyúöntő gödör kibontásának befejezése. Újból 
megtisztítottuk a gödröt, elbontottuk az oldalfalakon 
még látható maradványokat, valamint lebontottuk a 
metszetrajzolás céljából meghagyott tanúfalat. Ezáltal 
teljesen kibontottuk az öntőgödröt. 

Szent György utca 10.  
Az idei évben folytattuk a feltárást a tavaly feltárt akná
val D-ró1 szomszédos másik akna feltárásával. Innen is 

nagy mennyiségű reneszánsz épületelem és freskótöre
dék került elő. Sikerült továbbá megfigyelnünk mind a 
belső, Árpád-kori, mind a külső, Anjou-kori városfalak 
vonalvezetését. A külső középkori városfal nem egye
zik ezen a szakaszon a mai várfallal! Mindkét fal egye
nesen, törés nélkül halad É-i irányba. A külső falat, kü
lönösen annak É-i végén jelentős mértékben lerombol
ták a török kori ostromok során, a belső várfal minősége 
változó volt, de ennek É-i része igen jó állapotban van, 
mintegy 1 ,5 m magas felmenő falakkal rendelkezik. A 
működő távfűtővezeték miatt a várfalakat az É-i részen 
nem lehetett teljesen kibontani, és omlásveszély miatt 
a kibontott szakaszokat is vissza kellett temetni. 

A telken feltártuk egy középkori eredetű és a 16. 
század elején jelentős mértékben átépített reneszánsz 
városi palota alapfalmaradványait és pincéit. Az utcai 
homlokzat sajnos ezen a részen már kívül esett kutatási 
területünkön, mivel a föhercegi palota garázsának íves 
É-i lezárása belehasít az eredeti telek utcai részébe és a 
mai kerítés is ezt a vonalat követi. Az épület homlokza
ta mögött egy nagyméretű középkori pincehelyiséget 
tártunk fel, amelyet a török kor utáni újjáépítés során 
egy hosszanti fallal megosztottak. Az újkorban már csak 
É-i részét használták, míg a D-it betemették. A homlok
zati pincehelyiség mögött egy újabb nagyméretű pin
cehelyiséget találtunk, átszakított boltozattal és egy ere
deti helyén lévő kó'keretes pinceablakkal. Ebbó1 a pin
cébó1 Ny-i felé egy sziklába vágott folyosó indul Ny-felé. 

A folyosó első 10 méteres szakaszát pusztán a már
gás altalajba vágták, mindenféle falazat nélkül. Ez a rész 
a török kor ostromai során beomlott. A 6-8 méteres 
mélységet a leomlott épület törmeléke, török kori lelet
anyag és ágyúgolyók töltötték be. A márgába vágott sza
kasz egykor az épület alatt haladt, ezután azonban, már 
az egykori udvar alatt a folyosót kifalazták. Ez a falazott 
szakasz páratlan épségben került elő, mintegy 20 méter 
hosszú, oldalain öt darab, egyenként kb. 3-3 méter 
hosszú oldaljárat figyelhető meg. Ez utóbbiak felte
hetően hordók tárolására szolgáltak. Az északon lévő 
második oldalfolyosóból szellőzőkürtő vezet a felszín
re. A folyosó belsejét az elfolyó csapadék által behor
dott iszap töltötte fel kb. 1-1,5 m vastagon. A falakat 
hasított budai márgából, csúszó zsalu segítségével ké
szítették, némi tégla felhasználásával. Építésének ide
jét a 16. század elejére tehetjük, a palota reneszánsz szel
lemű kiépítésének korára. Sajnos nem lehetett már az 
alagút teljes hosszában kihordani az iszapot, ezért nem 
tudjuk, hogy a folyosó végét lezáró omladék mögött ho
gyan folytatódik. Itt ugyanis már elérjük a középkori 
külső várfal vonalát, az alagút pedig indulásától kezdve 
folyamatosan lejt a várfal felé. Feltehető, a várfal külső 
oldalán 1998-ban feltárt akna alján megfigyelt beom
lott folyosó a most feltárt alagút folytatásával azonos. 
Eszerint a folyosó elvezetne a második városfal alatt és 
nekivezet a mai városfalnak és török kori bástyának. 

A reneszánsz épület Ny-i hátsó részén árkádos ud
var maradványait sikerült megfigyelnünk. Pillérek és 
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falpillérek alapozásait tárhattuk fel, amelyek ugyan
olyan hasított márgából készültek, mint az említett 
alagút. Az udvar területébe egyébként számos török 
kori gödör mélyedt. 

A középkori pince D-i oldalán egy négyzetes akna 
mélyed a hegy belsejébe. Az akna négyzetes kereszt
metszetű, téglaboltozat fedi, amelyet két leeresztő nyí
lás tör át. Az aknát sikerült kb. 9 méter mélyen kitaka
rítanunk, miután a 15 .  században tömedékelték. Ezen 
a mélységen ráleltünk egy észak felé vezető beomlott 
folyosó kőkeretes bejáratára, valamint dél felé egy 
nagyméretű sziklaüregbe vezető átjáróra. A sziklaüreg 
a hegy sziklás márgájában található, mintegy 3 méter 
széles és 6-8 méter hosszú. Belsejét igen vastag agya
gos beiszapolódás tölti ki, amely vízzáró réteget képez, 
ezért megtalálásakor az üreg belsejét nagy mennyiségű 
összegyűlt talajvíz töltötte ki. Miután a vizet leszi
vattyúztuk, kiderült, hogy az iszapos feltöltés jelentős 
mennyiségű organikus maradványt őrzött meg. A fel
színró1 két középkori bőrcipőt, fagerendákat, hordótö
redékeket, és nagyszámú gyümölcsmagokat gyűj
töttünk. Sem a rendelkezésünkre álló idő, sem pedig 
az adott technikai lehetőségek nem tették lehetővé az 
üreg feltárását. A terem belseje ugyanis rendkívül 
balesetveszélyes. Az oldalfalak az állandó vizes közeg
ben felpuhultak, mállanak, az üreg tetejéró1 pedig ha
talmas szikladarabok váltak le a márga repedései men
tén. A középkori emlékeken kívül az egykori udvaron 
és a nem alápincézett részeken mindenhol sikerült 
megfigyelnünk és kibontanunk prehistorikus marad
ványokat is. A korábban már megfigyelt bronzkori te
lep ezen a részen is folytatódott. Számos vermet tár
tunk fel, közte igen nagyméretűeket, a nagyrévi kultú
ra leletanyagával betöltve. Figyelmet érdemel egy 
nagyméretű gödörrészlet, amelybe egy gyermek csont
vázát helyezték. Megfigyelhettünk árkokat és cölöp
lyukakat is. 

BENCZE ZOLTÁN - B. NYÉKHELYI DOROTTYA -
VÉGH ANDRÁS 

-4 3 .  Budapest, I I .  Kacsa u tca 7. 
Ró, Kk 
A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma 
és Középkori Osztálya 2000. május 25. és augusztus 4. 
között építkezést megelőző feltárást, szeptember 6. és 
22. között az építkezés földmunkáinak megfigyelését, 
az eló'került objektumok dokumentálását végezte. 

A régészeti kutatást statikai okok miatt csupán a te
lek középső sávjában lehetett folytatni. 

Az É-D-i irányú árok 5 m széles és mintegy 20 m 
hosszú, átlagos mélysége 2,5 méter volt. A már fent em
lített statikai okok miatt csak a Ny-i és D-i metszetnél 
tudtunk a bolygatatlan altalajig egy-egy metszetet ké
szíteni. 

A telek a középkori Szentpétermártír külváros te
rületén helyezkedik el. A kutatóárokban sajnos csupán 

igen kis számú telepjelenséget figyelhettünk meg. Ezek 
egy része nagyméretű, török kori leletanyagot tartalma
zó szemétgödör volt. Figyelmet érdemeltek a kutató
árok északi részén feltárt 13.  század második felére kel
tezhető párhuzamos, K-Ny-i irányú, sekély árkok, ame
lyeknek funkcióját nem sikerült a kutatóárokban egy
értelműen meghatározni. A telken középkori kőépítke
zés nyomára nem bukkantunk. 

A telek a római kori topográfia szempontjából azért 
jelentős, mert a vele észak-északkeletró1 szomszédos tel
ken (Királyfürdő) a limes-út egy szakasza, illetve épü
letmaradványok ismertek az irodalomból. Ugyanakkor 
a Királyfürdő és az első századi ala tábor és vicusa közti 
még kutatatlan területre esik. 

A feltárás során több periódushoz tartozó, földbe 
rakott falalapozások, falkiszedések, járószintek, a legko
rábbi periódusból gödör, illetve alapároknyomok vol
tak megfigyelhetó'k. Sajnos a középkori és török kori 
bolygatások, valamint az újkori pincék miatt alaprajzi 
összefüggések tisztázására nem volt módunk. A legko
rábbi periódus teljes felületben való megkutatására nem 
kerülhet sor, mivel a tervezett épület alapozási szintje 
feljebb van. Az ásatás során jelentős mennyiségű terra 
sigillata anyag került elő. Az építkezés megfigyelése so
rán a Kacsa u. 9. sz. ház K-i fala alatt római kemencét 
dokumentáltunk. A területró1 származó római kori le
letanyag 1-3. századi. 

Munkatársak: Viemann Zsolt geodéta, Komjáthy Pé
ter fotós, Sárosi Edit ötödéves hallgató. 

H. KÉRDŐ KATALIN - VÉGH ANDRÁS 

-4-4 .  Budapest, I I .  Szépvölgyi út 32 .  
U, Ró 
2000. július 10. és augusztus 4. között régészeti próba
ásatást végeztünk a telken a tulajdonosokat képviselő, 
egyben résztulajdonos Entel Kft. megbízásából. A telek 
Ny-i, kb. 4x16 m alapterületű sávjának kivételével tel
jes felületen, azaz 477 m2-en mélygarázsos beépítéssel 
érintett. 

A kutatás során azonosítottuk a Szépvölgyi-árok kö
ves ősmedrét, amely neolit kori (Dunántúli Vonaldíszes 
Kerámia kultúra) leleteket tartalmazó humusszal fel
töltődött. A feltöltődést követően további vízmozgásra 
utaló természetes árkokat figyeltünk meg. A hordalék
ból lerakódott köves rétegekben szórványosan római kori 
leleteket találtunk. Az ingatlan területe a középkorban 
része volt a mezőgazdasági művelés alá vont vidéknek. 
Az újkor során beépítésre került a terület, és a kijelölt 
telek É-i végében kőpincét és kőfalú lakóépületet létesí
tettek. A telek D-i harmadában kóoéléses, téglaboltoza
tos ciszternát készítettek. 

A kutatást egy hosszanti és három keresztirányú ku
tatóárokkal végeztük. A megfigyelt régészeti jelensége
ket sztratigráfiai lapokon rögzítettük, továbbá a klasszi
kus dokumentálási módszereket alkalmaztuk. A próba
ásatás negatív eredménye miatt felületi rábontást nem 
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végeztünk, hanem az építkezéshez kapcsolódó további 
földmunkák régészeti megfigyeléssel történő végzését 
kötöttük ki. Az előkerült leleteket a Budapesti Történe
ti Múzeum középkori leletraktárában és az Aquincumi 
Múzeum leletraktárában helyeztük el. 

KÁRPÁTI ZOLTÁN 

Li 5 .  Budapest, I I .  Tölgyfa utca 3 .  - Henger u tca 2 .  
B, Ró, Kö, Kk 
A telken, ahol a BKV használaton kívüli villamosremí
ze áll, a Margit Palace Kft. megbízásából végeztünk ré
gészeti feltárást az építkezést megelőzően. 1999-ben már 
sor került egy kisebb, szondázó jellegű kutatásra. 

Az újkori épületekkel erősen bolygatott telken tö
rök kori, középkori, római és késő bronzkori objektu
mok kerültek elő. A török hódoltság korából két nagy 
hulladékgödröt és három, melléklet nélküli, koporsós 
sírt tártunk fel. 

Az .e területen feltárt legidősebb régészeti jelensé
gek a késő bronzkorból származnak. A kb. 100-102 m
es (Af.) magasságban jelentkező egykori humuszszintbó1 
a késó'bbi időszakokban nem bolygatott zónákban szá
mos, a sárga altalajba beásott őskori gödröt, gödörkomp
lexumot sikerült dokumentálnunk. Közülük is kiemel
kednek a 159. és a 350 sz., faszén-, és hamucsíkos betöl
tésű objektumok, melyek beásási szintjén valószínűleg 
összedó1t kemence maradványait találtuk. A gyűjtött ke
rámiatöredékek (árkolt vállú, behúzott turbántekercses 
peremű tálak) egyértelműen a késő bronzkori urna
mezős kultúra időszakára tehetők. 

A római korban a terület jelentőségét a telektó1 Ny
ra, körülbelül a mai Fő utca útvonalában futó limes-út 
határozta meg. Az ebbó1 Ny felé kiágazó út részlete 
telkünktó1 Ny-ra, a Tölgyfa u. 24. sz. telken került nap
világra. A telektó1 D-re, a Feketesas u. D-i oldalán vég
zett leletmentés során I. századi rétegeket, egy kőépü
let és egy temető részletét tártuk fel.  A 2000. évi kuta
tás során a középkori út alatt római köves szint került 
elő, D-i oldalán tetőcserepek omladékával. Az épület fa
lait sajnos csak kiszedés formájában tudtuk megfigyel
ni. A korábbi periódusból paticsos omladék alatt, agyag
fal alapozás maradványai kerültek napvilágra. A terü
let DNy-i részén egy kövekkel kirakott kutat találtunk. 
Teljesen feltárni sajnos a feltörő víz miatt nem tudtuk, 
de a beló1e előkerült girland díszes falfestménytöredék 
arra utal, hogy itt jelentős, díszes kivitelezésű épület
nek kellett állnia a 2-3. században. 

A középkorban itt helyezkedett el Gézavására, majd 
Felhévíz, amely a 15. század folyamán mezővárosi rangra 
emelkedett. A legkorábbi objektumok (egy kisebb ke
mence és néhány hulladékgödör) a 11-12. századra kel
tezhetők. A 14. századi planírozási réteg felett a terület 
K-i részén egy É-D irányú köves utat tártunk fel, ame
lyet kétszer megújítottak, az egyenetlenségekbe szeme
tet (fó1eg állatcsontot) terítettek. Az úttól Ny-ra egy az 
agyagos altalajba vágott, bélés nélküli kutat találtunk, 

amely Ny-ról, a hegy feló1 egy éren keresztül kapta a 
vizet. A kúttól É-ra három, egymásba vágott, nagymé
retű tárológödör került elő, melyeket a 15.  század folya
mán töltöttek be. A tárolóvermek fölött többször megújí
tott agyagpadlót tártunk fel.  Az épület felmenő szerke
zete nem ismert, szélét néhol kövekkel erősítették meg. 
É-i oldalán két nagyobb cölöplyuk volt. Az agyagpad
lókon több égetó11elyet is találtunk (az alsókon csak 
elszíneződést lehetett megfigyelni) , a legfelső egy 
összedó1t kemence maradványaival. Az égett, paticsos 
részekbó1 sok szeg és több patkódarab került elő, így 
feltételezhető, hogy az épület egy kovácsműhely ma
radványa lehetett. 

H. KÉRDŐ KATALIN - KOVÁCS ESZTER - SZILAS GÁBOR 

Li6 .  Budapest, I I .  Ürömi u tca Li 5 .  
U, Ró, Á 
2000. június 13. és augusztus 4. között két lépésben (pró
baásatás és kiegészítő feltárás) kutattunk a telken a tu
lajdonos Buda Forest Kft. megbízásából. A telek teljes 
területe, azaz megközelító1eg 410 m2, átlag 3,5 m mély
ségben kerül beépítésre. 

A kutatás során azonosítottuk a Szépvölgyi-árok 
ősmedrét, amely neolit kori (Dunántúli Vonaldíszes Ke
rámia kultúra) leleteket (pl. kovából készült sarlópen
ge) tartalmazó humusszal feltöltődött. A feltöltődést kö
vetően további vízmozgásra utaló természetes árkok ala
kultak ki. A telek északi végén egy ilyen „másodlagos" 
árok alján ÉNy-DK-i irányú, római kori, 80 cm széles 
kőfal alapjának egy szakaszát tártuk fel.  A fal része le
hetett a régészeti kutatás által a terület közelében loka
lizált Jupiter-Teutanus áldozati központnak. 

A telek területe a középkorban a mezőgazdasági 
művelés alá vont vidékbe tagolódott. Erre utal a mo
dern feltöltés alatti átszántott, Árpád-kori cserepeket tar
talmazó humusz és az ebben a rétegben található két 
időszakos tűzhely is. 

Az újkor során beépítésre került a terület, és a kije
lölt telek DK-i sarkában földbevájt, feltehetó1eg fával 
burkolt földfalú pincét, fölé kőfalakkal épített lakóépü
letet létesítettek. 

A munkálatokat első lépésben egy hosszanti és há
rom keresztirányú kutatóárokkal végeztük, majd az 
eredmények függvényében az árkok összebontásával 
folytattuk. A megfigyelt régészeti jelenségeket sztrati
gráfiai lapokon rögzítettük, továbbá a klasszikus do
kumentálási módszereket alkalmaztuk. Az előkerült le
leteket a Budapesti Történeti Múzeum középkori lelet
raktárában és az Aquincumi Múzeum leletraktárában 
helyeztük el. A telek É-i végében előkerült római kori 
kőfal helyben történő megőrzését kötöttük ki a beru
házó számára. 

A feltárás eredményei alapján újabb mozaikszemet 
kaptunk a Buda és Óbuda közötti terület településtör
ténetéhez. 

KÁRPÁTI ZOLTÁN 
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4 7. Budapest, I I .  Zsigmond tér 5-7. 
Ró, Á 
A beépítésre kerülő terület statikai megerősítése és a 
régészeti felügyelet mellett az újkori feltöltési rétegek 
géppel történő leletmentését követően a beruházó meg
állapodásunk szerint megfelelő minőségű lefedést állí
tott fel, amely két darab, 400 és 350 m2 alapterületű, 
alumíniumvázas, időjárásálló ponyvával burkolt, hó1ég
befúvókkal fűtött sátorból állt. A sátrakat az ásatás elő
rehaladtával folyamatosan telepítették a feltárás alatt 
lévő felületek fölé. 

A 2000. január-május között folyó kutatásunkat a 
terület Ny-i felén 5x5 m-es szelvényekben végeztük, a 
keleti oldalon a jelentős, 4,5-5 méteres mélység és a 
geológiai helyzet (a Duna felé erősen lejtett az altalaj) 
miatt 5 kutatóárkot nyitottunk. A feltárás során video
felvételeket is készítettünk. 

A lelónely a Szépvölgyi-árok legfiatalabb, a mai 
Ürömi út vonalára lokalizált lefolyásának végén, a tor
kolat közvetlen közelében helyezkedik el. A területen 
az Ősduna medrének kavicságya jelenti az altalajt. A 
Duna mélyebbre húzódását követően a Zsigmond téri 
front a felső ártér, az Árpád fejedelem útja felöli rész 
pedig az alsó ártér lett. A felső ártéren korai római te
lepülést tártunk fel, a várt limes-út viszont nem jelent
kezett. Ehhez az időszakhoz tartozóan az alsó ártéren 
az öntések után visszamaradt iszaprétegeket azonosí
tottuk, amelyek jelentős mennyiségben tartalmaztak 
szerves maradványokat, leginkább uszadékfákat. A két 
terület között termálvizes feltöltések nyomait figyel
tük meg. A település a Kr. u. 2. században már nem 
létezik, helyén É-D-i irányú kettős falrendszer marad
ványait tártuk fel. A falak kelet felé lejtő omladékát 
másodlagosan járószintként is alkalmazhatták. A késő 
római korban a terület felhagyásra került, erdős vidék
ké változott. 

Az erdős talaj lett alaprétege az Árpád-kori Szentja
kabfalva település Óbuda déli határánál lévő ÉK-i szé
lének. Ebbó1 az időszakból kevés, föként ipari tevékeny
ségre utaló objektumot tártunk fel. Feltehetó1eg az Ár
pád-korban téglagyártó műhely üzemelt itt. A késő kö
zépkorban az írott források szerint a mai Bécsi út és a 
Duna közötti részen mezőgazdasági tevékenység folyt, 
amit a feltárás is bizonyított, ugyanis egyetlen késő kö
zépkori objektum sem került elő. A török utáni vissza
település előtt a terület K-i fele elmocsarasodott, és csak 
az újkori beépítés során töltötték fel ezt a részt. Sikerült 
megfigyelnünk a beépítés folyamatát, többek között azt, 
hogy a területen a telekkiosztás előtt ugyancsak tégla
égetés folyt. 

A régészeti megfigyelések eredményeit a feldolgo
zás során jelentős mértékben kiegészíthetik, illetve pon
tosíthatják a jelentős számban vett minták természet
tudományos vizsgálatai. Például: anyagnyerő helyek azo
nosítása; tűzhelyek, kemencék pontosabb kormeghatá
rozása; botanikai, ökológiai kép kialakítása; agrárkultú
rára vonatkozó megfigyelések gyűjtése. 

A feltáráson eló"került jelentős mennyiségű leletek 
között nem kis számú róm::ii faP.m P.s sigil lata is van. 

A római kori leletek feldolgozása és raktározása az 
Aquincumi Múzeumban történik, a középkori és újkori 
leletek a BTM középkori raktárába kerültek. 

Az ásatást május 8-án fejeztük be. A múzeumi le
vonulást követően azonnal megindult a teljes területen 
az építési tevékenység. A lelónely teljes mértékben meg
semmisült. 

Konzulens: dr. Facsády Annamária. Munkatársak: 
Kovács-Borusi Ágnes, Nagy Ágnes, Katona Szilvia, Vindus 
Melinda, Barabás György. Geodéta: Viemann Zsolt (BTM) . 
A feltárást több specialista is folyamatosan látogatta: dr. 
Schweizer György geológus, Márton Péter geofizikus, dr. 
Gryneaus András dendrokronológus, Torma Andrea 
archaeobotanikus, Sabján Tibor néprajzkutató, Kádár Jó
zsef a helyi téglakészítés és felhasználás kutatója. 

48.  Budapest, I l l .  Bécsi út 62 .  
Ró 

KÁRPÁTI ZOLTÁN 

A katonavárosi amfiteátrumtól délnyugatra eső telken 
2000. június 19. és augusztus 9. illetve október 24. és 
november 9. között 650 négyzetméteres területen vé
geztünk ásatást. A domboldal ősfelszíne itt is - mint a 
Bécsi út nyugati oldalán másutt is, (a Kis-Kecske-hegy 
keleti oldalán) - többszörösen tagolt, erős keleti lejtő, 
mely a római korra a második terasz széléig feltöltődött, 
följebb 30-40 cm vastag erodáló, agyagos humusz fed
te. A telek déli szomszédságában (Bp. III. Bécsi út 60. 
alatt) Patrice Bertin és Pölös Andrea már végzett meg
előző feltárást 1995-ben. 

Az új felületen - a rombolt sírokkal együtt - közel 
70 temetkezést dokumentáltunk. A sírok kétharmada 
most is a középső teraszon jelent meg, míg a keleti zó
nában egyre kevesebb. Köves, törmelékes sáv (út ma
radványai vagy falomladék) jelezte a központi rész nyu
gati szélét a legalsó teraszszint feltöltésének tetején szét
terülve, ettó1 nyugatra már csak egyetlen sír feltárására 
volt lehetőség. Többször megújított észak-déli irányú fal 
és hasonló vetődésű árok védte az alsó szinteket, a har
madik terasz szélén. Az erózió a temető magasabban 
fekvő harmadát sem kímélte, ahol a sírfoltok jóval el
mosódottabban jelentek meg, eredményeképpen ugyan
annyi szórvány érem (16 db) került elő a kövekkel kör
berakott sírok közötti köves járószinten, mint ahány pon
tosan azonosíthatóan sírból. 

Temetőrészletünkre fó1eg az ún. szórt hamvas rítu
sú temetkezés jellemző, egy sírnál helyben hamvasz
tották el a halottat (bustum) , a 10 csontvázas sír több
sége gyermektemetkezés volt. Uralkodó az észak-déli 
vagy ahhoz közeli tájolás, ettó1 pregnánsan eltér 2-2 nyu
gat-keleti illetve kelet-nyugati fektetésű halott. Utóbbiak 
a temető korai periódusából valók, ami egyértelmű pél
dául egy Kr. u. 2. századra keltezhető sírkert fala alá 
temetett gyermek esetében. 
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Ezen a szakaszon tehát a Kr. u. 2. században jelentek 
meg a sírok, korábbit nem találtunk. Ekkor alakítják ki a 
már említett sírkerteket, melyek közül az egyik igen gaz
dag mellékleteivel tűnt ki. Hasonló, kerek alaprajzú 
védőfalat már találtak a Bécsi úti temető délebbi szaka
szán.1 Esetünkben két szórt hamvas sírt vett körül a fal, 
melyeket tetőcserepekkel és lapos kövekkel fedtek le. A 
sírkert keleti felében hosszúkás, észak-déli árokba szór
ták a hamvakat, a leletanyag elemzése alapján úgy tűnik, 
hogy itt egy férfit és egy nőt együtt temettek el. Férfira 
utal egy vaskard hüvelykoptatóval (szintén vasból) , egy 
öv (balteus) veretei, egy írókészlet (3 stílus bronzhüvely
ben) és egy dobókocka. Mérete alapján is női kézre illett 
a sírban talált gyűrű, a katonaság felső rétege amúgy csak 
Septimius Severus uralkodása alatt (193-211) nyert jo
got aranygyűrű viselésére, ami ellentmondana a sír fenti 
datálásának. A gyűrű kissé deformálódott, gemmája a 
máglya hőjétó1 elrepedezett és kifehéredett, egyébként 
formája alapján a 2. századra datálható, a század máso
dik felében, vagy a század végén kerülhetett sírba. Szin
tén a nő viseletéhez tartozott egy csont hajtű, egy kóbó1 
készült festékkeverő pakett, átfúrt üveggolyó, bronz
gyöngy, egy összeégett illatszeres üvegfiola és egy kismé
retű bronzfibula. Nem tudni, mire használhatták azt az 
átfúrt és lecsiszolt fekete kó1apot, amelyhez hasonlót már 
ismerünk egy 3. századi női sírból, Intercisa (Dunaújvá
ros) egyik temetőjébó1. A sír további mellékleteit egy 
összeégett érem, egy nagyobb, szintén rossz állapotú 
bronzedény, egy „Cerialis" bélyegzésű mécses, egy szin
tén 2. századra datálható citrommázas firmamécses, két 
lyukkal átfúrt csontkorong és egy szürke, kihajló peremű 
cserépedény ( olla) alkotta. 

A 3. században már egyre több sír megásásakor boly
gattak, vagy romboltak korábbiakat. Ez jól megfigyel
hető volt a 7. számú sírkert déli oldalán. Itt egy korai 
csontvázat és az e fölött ívelő falat is megbolygatták egy 
igen érdekes gyermeksírral (15) . Három kisméretű 
lóherekiöntős korsó, egy kis szürke pohár (olla), 14 db, 
bronzdrótra fűzött gyöngy és egy agyagbaba alkotta a 
lelet-együttest. 

A korszak legszebb lelete egy erózió által roncsolt 
szórt hamvas sírból került elő, minden egyéb melléklet 
nélkül. A két aranydrótból készült, spirálkoronggal dí
szített ékszer az úgynevezett hurkos végű fülbevalók cso
portjába tartozik. A fülbevalópár darabjainak mérete és 
kialakítása azonos, tökéletes párhuzamuk szarmata 
területró1 ismert, melyek tágabban a Kr. u .  2-3. század
ra datálhatóak. 

A 4. századra keltezhető temetkezést nem találtunk, 
viszont I. Constantinus (306-337) Urbs Roma típusú 
érme került elő a már említett keleti köves felületró1. 
Valószínű, hogy az objektum azonos a délebben fekvő 
telkeken már többször megfigyelt késő római úttal és a 

R. FAcsÁDY A.:  Római sírkertek Budaújlak déli részén. BudRég 
33 (1999) 279-290. 

sírokat metsző „keréknyomokkal" együtt a temető déli 
területeinek intenzívebb ( 4. századi) használatát jelzi. 

Egyelőre nem tudjuk pontosabban keltezni azt a nagy 
mészégető kemencét, melynek tűzterébó1 és hamuzó
gödrébó1 mázsaszám került elő félig kiégett mészkő, mész
por és salak, viszont annál kevesebb datáló értékű lelet. A 
tűzteret a domboldalba vágták, fala - az eredetileg sárga, 
meszes, agyagos talaj - 30-50 cm vastagon átégve meg
őrizte az eredeti szerszámnyomokat. Belsejét két, kelet fe
lé néző tüzelőnyíláson át fűtötték, illetve tisztították, a nyers 
mészkövet pedig három, szintén az altalajból kifaragott pad
kára halmozhatták fel, középen, valamint a déli és az észa
ki fal mellett. A létesítmény bizarr célszerűséggel a temető 
kőanyagának „hasznosítására" szolgált. Valószínú1eg nyers
anyagforrás lehetett az a hatalmas sírkőcsonk is, melynek 
keleti oldalán az ikreket tápláló lupa capitolina még rész
ben kivehető, mellette a két pásztor alakjával. A kő déli 
pereme belógott a kemence tűzterébe és annak falával 
együtt átégett, egyértelmű tehát, hogy a mészégetést meg
előzően került erre a helyre. A területen még két kőemlé
ket találtunk eredeti helyükön, egy sírsztélé lenagyolt alsó 
csonkját és egy másik, kevésbé kvalitásos darabot, kétfülű 
edény (kantharos) ábrázolásával.2 

-49 .  Budapest, I l l .  Bécsi út 80. 
Ró 

HABLE TIBOR 

Az ingatlanon 2000 őszén végzett ásatásunkkor keskeny 
felületet nyithattunk meg. 1936-ban egy „birituális" te
metőrészletet tártak fel a Bécsi út 78-84. számú házak 
alapozásakor3, melyek közül nyilván több is a 80. számú 
ház és újkori pince alapjainak kiásásakor ment volna 
veszendóbe. A gépi lehumuszolás során ellenőriztük a 
kutatástörténeti adatokat. A viszonylag nagy alapterü
letű pince alatt nyomát sem találtuk római síroknak, de 
még az ezeket körülvevő, agyagos őshumusznak sem. Ku
tatóárkot nyitottunk a Bécsi úti főépület falai között, ahol 
kb. 2-2,5 m mély újkori rétegződés után, őshumuszra 
emlékeztető, bolygatott agyagos feltöltésben további 1,5 
m mélyítés után értük el a geológiai alapot. Néhány cse
répen kívül ebben a rétegben sem találtunk értékelhető 
leletet. A 20. század békés és viharosabb eseményei az 
épületen kívül is nyomokat hagytak a területen (újkori 
kutak, világháborús pusztítások, tereprendezés) . 

A telek kevésbé bolygatott nyugati felében 14 szórt 
hamvas és 19 csontvázas rítusú temetkezést tártunk fel. 
Fontosabb kutatástörténeti előzmény, hogy a területtó1 
északnyugatra (Bp. III. Kecske u. 29.) 1992-ben 26, majd 
1995-ben további 14 sírt tárt fel dr. Topál Judit.1 

2 HABLE T.-MÁRTON A.:  Újabb sírok az aquincumi katonaváros 
nyugati temetőjébó1. (Budapest, Ill .  ker„ Bécsi út 62. és Bécsi út 
80. Hrsz.: 14741, 14732/1).  AqFüz 2000. 21-37. 

3 Sz1LÁGYI J . :  Az Aquincumi Múzeum kutatásai és gyarapodása az 
1936-1942. évek folyamán. BudRég. XIII. 33r358. 

4 TorÁL J . :  Leletmentések az aquincumi katonaváros nyugati 
temetőjében. AqFüz. 2„ 1996, 44-49. 
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2000-ben november 30-án fejeztük be a terepmun
kát, a Bécs út 80. legfrissebb leletanyagának restaurálá
sa elkezdődött. 

A gyenge lejtésű domboldal legkorábbi szórt 
hamvas sírja Domitianus császár (81-96) középbron
zával és egy voluntás mécsessel a Kr. u. 1. sz. végére 
keltezhető. Közvetlenül e sírfolt mellé urnafészket ás
tak. A nagyméretű, sötétszürke edénybó1 kitűnő álla
potban megmaradt, szögletes bronztükröt emeltünk ki. 
A kb. 15x10 cm-es, 2 mm vastag bronzlemezt ónnal 
futtatták be és polírozással érték el egyik oldalának 
máig elevenen tükröző fényességét. A tárgy valami
lyen szerves anyagból készült (bőr vagy háncs) tokban 
feküdt a hamvak tetején. Két esetben tapasztaltuk, 
hogy szórt hamvas temetkezéssel korábbi csontváza
sat bolygattak meg. 

A csontvázas sírok közül még nem tudjuk elkülöní
teni a koraiakat. Egy a Bécsi út 62. sz. alatt feltárt 2. 
századi sír esetében már megfigyelhető volt a helyi ha
gyomány és a hódítók szokásainak keveredése, a 3. szá
zadban pedig már szinte lehetetlen a többségében el
hamvasztott halottak etnikai meghatározása. 

A sírok tájolása igen változatos, a csontvázasoknál 
É-D és DK-ÉNy kivételével mindenféle variáció előfor
dult. Két sírcsoport határozottan elkülöníthető egymás
tól, melyek tágabb környezetében további „magányos" 
sírok jelennek meg. Az ,A' csoport magja és egyben 
legkorábbi temetkezése egy igen érdekes, fejkultuszra 
utaló sír. A lekerekített sarkú, szűk gödröt egy nyugat 
felé fektetett csontváz alatt találtuk, a gödör aljára le
vágott fejet (vagy koponyát) és egy sötétszürke poha
rat helyeztek, majd behantolás után a gödröt 2 kúp
cseréppel (imbrex) fedték le. Idővel további 4 halottat 
temettek el a „fej" feletti csontváz keleti oldalán, leg
végül egy szórt hamvas sírral bolygatták a csoport ke
leti szélén fekvő északnyugati fektetésű csontvázat. A 
csoport tágabb környezetében további négy sírt tár
tunk fel. 

A ,B' jelű sírcsoportot az előzőtó1 kb. 10  m-re nyu
gatra találtuk. Szabályosabb elrendezésű, három, szo
rosan egymás mellé temetett ÉK-DNy, és két DNy
ÉK tájolású sírból állt, tágabb környezetükben itt négy 
halottat találtunk. A csoport egyik tagja éremmel, kor
sóval és írókészlettel datálható. Igényesen megépített 
sírkertre bukkantunk a terület ÉNy-i szögletében. A 
rombikus alaprajzú, meszes kötőanyaggal készített, 60 
cm vastag falazatot egy lankás terasz keleti szélére 
alapozták. A sírkert északkeleti sarka és déli fala na
gyobb mészkősziklákon feküdt. Eltűnt a keleti fal kö
zepére állított sírkő értékes felső része. Meglepő ered
ményt hozott a sírkert belső terének átvizsgálása, ahol 
az egyöntetű, barna, agyagos betöltésben csupán né
hány szórvány jellegű római és őskori cserepet talál
tunk, így az építmény kora legfeljebb a falszerkezet 
vizsgálatával és csak tág intervallumban határozható 
meg. 

HABLE TIBOR 

50. Budapest, I l l .  Bécsi út 1 2 3 .  
Ró 
A Bécsi út 123. telek szondázó jellegű feltárásán az új
kori rétegek alatt a tavaly a Bécsi út 127. telken megfi
gyelt, 268-270 közé keltezhető cölöpkonstrukciós véd
műrendszer nyugati szélét sikerült megfigyelnünk. 

5 1 .  Budapest, I l l .  Bécsi út 1 65 .  
Ró 

MADARASSY ÜRSOLYA 

A telken az épület alapozási munkái közben folytattunk 
régészeti megfigyelést. Az épület mélygarázsa csak új
kori rétegeket érint. A telek keleti szélén nyitottunk egy 
5x5 méteres kutatószondát, itt az újkori feltöltés alatt 
két római kori járószintet figyeltünk meg. 

1996-ban a szomszéd telken (Bécsi út 167.) a K-Ny
i kutatóárok teljes hosszában egy cölöp-deszka-agyag
tégla konstrukciós, Claudius Gothicus (Kr. u. 268-270) 
pénzeivel datálható objektum került elő. Fölötte enyhe 
téglás, 4. századi omladékszint volt. 

Mindez itt, a terület keleti szélén, minden építési 
maradvány nélkül, enyhén humuszos járószintként je
lentkezett. 

5 2 .  Budapest, I l l . Bécsi ú t  1 73 .  
Ró, Ú 

MADARASSY ORSOLYA 

A telek északi szélén kb. 20 m hosszú, 2 m széles, K-Ny 
irányú kutatóárkot indítottunk a rétegviszonyok tisztázá
sára. A gépi földmunka kb. 2,5-2,6 m között indított, tehát 
kb. 2,5 m laza újkori árokfalak közt dolgoztunk. Keleten 
kb. 3-3,1 m mélyen az újkori pince betöltésének sóderes 
alja, a déli árokfalban két gerendatartó betonpillér mutat
kozott. A sóder alatt szénréteg, deszka, majd kb. 3,15-3,2 
m közt még újkorral szennyezett sárga eróziós agyag hú
zódott. Középen az újkori pince feljárója szerves, a déli 
árokfalban újkori beásás mélyül bele. Nyugati szélén kb. 3 
m szakaszon, 3,6-3,8 m között humuszos, enyhén köves 
szint ( 4. századi terepszint?) jelentkezett. Ennél mélyebb
re az adott kockázati tényezők miatt nem mentünk, de ezek 
a rétegek már nem is veszélyeztetettek. 

MADARASSY ÜRSOLYA 

53 .  Budapest, I l l .  Dugovics Titusz tér 1 3- 1 7. 
Ró, Kö, Ú 
Az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Köz
pont épületének tervezett bővítését megelőzően egy 
több szakaszú kutatási program keretében folytattunk 
feltárást a területen 2000. május 29. és augusztus 11. 
között. A terület keleti, Tanuló utcai frontját az 1994. és 
1998. évi ásatások során kutattuk, az idei évben a nyu
gati rész déli szakaszán nyitottunk szelvényeket. 

A római kori topográfia ismeretében kiemelkedő je
lentőségű területre, folyamatos rétegződésre, jelentős, 
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többször megújított épületekre számíthattunk a feltá
rások megkezdésekor. 

A jelenlegi feltárási szakasz korábbi rétegtani meg
figyeléseinket megerősítette, illetve kiegészítette. A leg
korábbi időszak települési viszonyainak megfigyelésé
re most is elsősorban metszetek készítésével volt le
hetőség. A sárga agyagos altalaj felett sárgásszürke, le
let nélküli réteget dokumentáltunk. A legkorábbi tele
pülés meglétére a gazdag kerámia- és egyéb leletanyag
ból következtethetünk, objektumot azonban nem talál
tunk, bár az itt álló maradványok pusztulása után jól 
dokumentálhatóan a feltárási terület nagy részére ki
terjedő égett, faszenes réteg keletkezett. Az égésréteg 
felett szürkés-iszapos, leletekben gazdag réteget figyel
hettünk meg, melyet egy kevertebb, többször bolyga
tott talajréteg követett. A rétegviszonyok megegyeztek 
a terület keleti frontján történt feltárások során megfi
gyelt és dokumentált rétegekkel. A 2. századra datálha
tó település nyomát a leletek alapján elsősorban a telek 
délnyugati sarkában sejthetjük, a korszakra keltezhető 
épületmaradvány azonban itt sem került elő. 

A megfigyelt rétegeket a kőépületek építése során 
átvágták. 

A legkorábbi kőépület, melynek részeit az 1998-as 
feltárás során kibontottuk, alaprajza teljesebbé vált. 
Megtaláltuk az agyagba, feljebb habarcsba alapozott, 80 
cm vastag, az épületet délró1 határoló fal nyugati foly
tatását, az egyik pillért, valamint az épület nyugati 
zárófalát. A nyugati oldalon több helyiség létesült, 
melybó1 a délit teljes nagyságában feltárhattuk. 

A „pilléres" épülettó1 nyugatra alaprajzában több
ször megújított, több helyiséges épület állt. Ezek rész
beni elbontása után, egyes falszakaszok felhasználásá
val épült a késő római korszakra keltezhető, nagyméretű 
apszisos épület, melynek apszisán kívül mindössze 
egyetlen helyiségét figyelhettük meg. K-Ny tájolású, az 
erőd főútjáról nyílt, apszisa kelet felé tájolt. 

Az apszisos épülettó1 északra ugyancsak egy, a ko
rábbi kőfalak felhasználásával épült kisebb ház egyes 
részeit tártuk fel. A korszak egyik legkésó'bbi maradvá
nyaként a korábbi ásatások során már több helyen ki
bontott, ipari tevékenység nyomaira utaló nagyméretű 
átégett felületet (kemence?) tártunk fel. 

Az ásatás során több római kőemlék, illetve töredék 
került elő, többek között egy Apollonak állított oltár. 

A területen gondosan rakott kőfalazattal épült, pin
cével is ellátott barokk kori épület, valamint 2 újkori 
kút került feltárásra. Az eddig feltárt 4 kút, valamint a 
korábbi újkori épületek és a 2000. évi ásatás alatt fel
tárt, egy korábbi telekosztást mutató épületrészek Óbu
da 18. századi topográfiájához nyújtanak adatokat. 
Mindezek a jelzett korszakból származó különböző ál
lapotokat ábrázoló térképek valóságtartalmának megíté
lésében is segítséget nyújthatnak. 

Az újkori beépítéskor, illetve az 1967-72 között zajló 
bontások során kiterjedt és nagy mélységeket is érintő 
rombolások történtek. Így az egyik újkori pincével nagy-

részt elrombolt, egy eredetileg is laposan hasadó kövekbó1 
barna földes kötőanyaggal megépített helyiség feltárt rész
lete valószínűleg középkori. Az 50 cm-es falak egy pincé
hez tartozhattak, mert betöltésében, valamint a metszet
falban is megfigyelt sárga agyagrögök arra engednek kö
vetkeztetni, hogy felmenő falai talán fával megerősített 
agyagfalak voltak. A falakkal érintett legmélyebb réteg 
újkori és középkori kerámiát is tartalmazott. A korhatá
rozást megnehezíti, hogy a helyiség D-i falának jó részét 
egy újkori pincével elvitték, a helyiség belsejébó1 pedig 
csak mintegy 1 méter széles sáv esett bele az eddig fel
tárt területbe. 

1 1 1  

FACSÁDY ANNAMÁRIA - GYURICZA ANNA 

S li .  Budapest, I l l .  Farkastorki út - Táborhegyi lejtő 
á l ta l  határolt terület 
Ró, Á, Ú 
2000. augusztus 31. és december 19. között a Magnum 
Hungária Lakópark Kft. tulajdonában lévő Budapest III. 
Farkastorki út 16300/5 és 16300/7 hrsz. telkeken a ter
vezett lakópark helyszínén régészeti feltárást végeztünk. 

Az 16300/5 hrsz. telken a kutatás során teljes felü
leten feltártuk a két lakótömb alapterületét. A telek 
erősen lejtős hegyoldalon helyezkedik el. Ezt a ked
vezőtlen adottságot a korábbi, de modern beépítések 
előtt igyekeztek teraszos jellegű feltöltéssel kompenzál
ni. Az épülettörmelékes, humuszos feltöltésbó1 19-20. 
századi leletek kerültek elő. A D-i házhely területén a 
feltöltésbe és némileg a sárga márgás, agyagos altalajba 
vágott tégla padlós, téglafalas épület részleteit tártuk fel. 
A felhasznált téglák a közelben állt Bohn-féle, majd Vik
tória II. téglagyár bélyegeit viselik. Ennél a házhelynél 
semmilyen más régészeti lelet nem került elő. 

Az É-i épület helyén nyitott szelvényekben a feltöl
tésbe vágva ugyancsak Bohn-téglagyári bélyeges téglák
ból, tetőcserepekbó1 kirakott falú gödörobjektumot és 
több, ezzel azonos korú, de szimpla gödröt tártunk fel. 
Az újkori feltöltés alatt változó vastagságú őshumuszt 
találtunk. Ebbó1 a rétegbó1 szórványosan újkori, Árpád
kori és római kori cserepek és egyéb leletek kerültek 
elő. A metszetekben jól megfigyelhető volt az erős eró
zió nyoma. Feltehetően ez a jelenség mosta szét az iker
ház Ny-i találkozásánál talált, meghatározhatatlan ko
rú tűzhelyet is. A lezúduló csapadékvíz elvezetésére, a 
hegyoldalra meró1egesen átlag 40 cm széles, 40-50 cm 
mély árkok készültek feltehetó1eg az újkorban, amelye
ket modern feltöltéssel megszüntettek. 

Az 16300/7 hrsz. telek közvetlen közelében helyez
kedik el a már korábban ismert, Mátyás király által Fe
héregyháza fenntartására alapított pálos kolostor. A két 
sorban tervezett lakóépületek közül a K-i, négy épület
tömbbó1 álló lakóparkrészró1 feltételezhető volt, hogy 
érinti a korábbi feltárások alapján kialakult alaprajz Ny-i, 
még sok bizonytalanságot mutató részét. Ebbó1 kifolyó
lag ennek az épületsornak a helyén É-D-i irányú kutató
árkokat jelöltünk ki, azzal a céllal, hogy felmérhessük az 
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esetleges falak vagy más régészeti jelenségek elhelyezke
dését. A kutatóárkot munkagéppel kezdtük el megnyitni 
és hamarosan kiderült, hogy csak az É-i, VII. jelű épület 
területén maradtak intakt rétegek, ugyanis a telek szinte 
teljes területét a 20. század közepéig működő téglagyár 
és a hozzá tartozó agyagbánya feltöltött bányagödre fog
lalja el. A VII. jelű épület helyén a kutatóárkot kiszélesí
tettük az épület teljes alapterületére. Az építési alapszin
tig lemélyítve csak a természetes rétegmozgásokat, az eró
zió jelenségét dokumentálhattuk. Felhasználva az 1998-
1999. évi Euro Center üzletház építésénél és a hozzá kap
csolódó közműkiváltásoknál végzett ásatás és leletmen
tés során, a Farkastorki úton megközelító1eg a VII. épület 
ÉK-i sarkával egyvonalban előkerült, minden bizonnyal 
a kolostorhoz tartozó kőfal szintjét, megállapíthattuk, 
hogy a létesítendő épület alapozási szintje kb. 1 m-rel 
magasabban lesz. A eredmény viszont felhívja a figyel
met arra, hogy a területen és főként az útburkolat alatt 
végzett késóbbi földmunkák során még várhatóak falak. 

Az ásatáson részt vett Nagy Ágnes régész. 
KÁRPÁTI ZOLTÁN 

5 5 .  Budapest, I l l .  vol t  Fi latori-gát HÉV-á l lomás 
terü lete 
B, Ró, A 
A BTM Aquincumi Múzeuma a Fészek Hungária Kft. 
felkérésére végzett megelőző feltárást a volt Filatori-gát 
HÉV-állomás területén, ahol egy BAUMAX áruház épí
tését tervezik. A régészetileg védett területen történő 
feltárás közvetlen előzménye volt az 1997-ben végzett 
szondázó jellegű kutatás (AqFüz 4 (1998) 65-71 .) ,  illet
ve az 1999-ben, a jelenlegi területtó1 délre végzett ása
tás (AqFüz 6 (2000) 62-75.) .  

A 2000. május 23. és augusztus 14. között folyt ku
tatást a megelőző évben alkalmazott módszerrel végez
tük. A 2,5-3 méter vastag újkori törmelékes feltöltést 
gépi földmunkával távolítottuk el. Azután durva nye
sést végeztünk, majd kitűztük a tavalyi négyzethálós 
rendszer folytatását. A 10x10 méteres nagyságban ki
tűzött szelvényrendszer kelet-nyugati irányban A-tól E
ig, illetve észak-déli irányban I-tó1 VII-ig terjedt. A nye
sést követően, az újkori rétegek alatt már foltok, elszí
neződések jelentkeztek a terület déli és keleti szegélyén. 
A terület közepén azonban egy 3-4 méter mély teknőt 
rögzítettünk, újkori feltöltéssel. 

A feltárás során előkerült leletek részben megerő
sítik, részben kiegészítik a korábbi eredményeket. A te
rület keleti peremén őskori (késő bronzkori) szórványos 
leletek és néhány objektum is előkerült. 

Eló'került a korábban regisztrált, az 1-2. század fordu
lójára tehető római kori katonai objektum északi védmű
vének részlete, valamint a római kor késóbbi periódusá
ból származó kőcsatorna. Új motívum az ún. Kaszásdűlő -
Raktárréti temető déli sírcsoportjainak folytatása a terü
leten. A római kort követő időszakokból a késő avar kort 
a tavaly ismertté vált telep újabb házai képviselték. 

Geológiai érdekesség, hogy a fent jelzett történeti 
korszakok mindegyike a századelőn még Rádl-ároknak 
nevezett és késóbb betöltött természetes patak partján 
helyezkedett el, kihasználva és alkalmazva a természeti 
adottságot. 

A jelenlegi területen bemutatható emlék nem ke
rült elő. 

Munkatárs: Bugán Adél. A feltáráson részt vett Las
sányi Gábor egyetemi hallgató, az archaeomagnetikai 
vizsgálatokat Márton Péter, a talajtani vizsgálatokat Füle
ky György, a geomorfológiai vizsgálatokat Schweitzer 
Ferenc, az archaeobotanikai mintavételt és vizsgálatot 
Berzsenyi Brigitta végezte.5 

56.  Budapest, I l l .  Hajógyári-sziget 
1 

Zsrm PAULA 

2000. november 20-án a Duna rendkívül alacsony víz
állásakor a Hajógyári-sziget - Kis-sziget K-i oldalán (a 
Hajógyári-szigeti öböl Ny-i partján) a helytartói palota 
térségében, attól D-re a meder partjára meró1eges sa
rokban levert cölöpöket figyelhettünk meg. A cölöpö
ket nagyjából 18 csoportra lehetett elkülöníteni, az egyes 
csoportokban 6-20 db, összesen mintegy 120 cölöp mu
tatkozott. É felöl a legelső cölöp a sólyatér D-i végénél 
került elő, amely nagyjából a palota főépületének D-i 
falával esett egy vonalba. A cölöpöket innen számítva 
mintegy 200 m-es szakaszon lehetett követni. Korhatá
rozó lelet nem került elő, feltárásra nem is volt le
hetőségünk, geodéziai felmérést és fotódokumentációt 
készítettünk. Két cölöpöt vizsgálatra kiemeltünk. 

A munkában részt vett Busi György geodéta, Ko
vács Tibor technikus, Málik Éva rajzoló és Komjáthy Pé
ter fotós. 

5 7. Budapest, I l l .  Kisce l l i  u tca 7'1 . 
Ró 

NÉMETH MARGIT 

A telek szondázó jellegű régészeti kutatása során egy 
2-3. századi ház visszabontott falát és elplanírozásának 
nyomait sikerült megfigyelnünk. A katonaváros kiürí
tése után ez a terület már külterületnek számít, egy
egy késő római segédcsapat temetkezik az elplanírozott 
épületek mentén, a felhagyott házak alapfalait sírkert
nek használva fel. Néhány téglasírt csak megfigyeltünk, 
a kutatóárokban egy földsír edény- és gyöngymellékle
te és egy melléklet nélküli csecsemősír került elő. A le
letanyag alapján ez a temető egyik legkésóbbi parcellá
jához tartozhatott, a 4-5. sz. fordulójára keltezhető. 

1 1 2  

MADARASSY ÜRSOLYA 

5 Zsrn1 P.: Településszerkezet kutatása az aquincumi katonavárostól 
északra (Budapest, Ill. ker., volt Filatori gát HÉV állomás, Hrsz: 
19242) AqFüz 7 (2001) sr67. 
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58. Budapest, I l l .  Kórház utca 7-9. 
Ró 
A Direkt Távhővezető Kft. a szóban forgó régészetileg 
védett területre (helyrajzi szám: 18026719 és a 18024/ 
3) a távfűtést bekötő árok földmunkáit tervezte. 

A jelzett terület K-i szomszédságában, az aquincu
mi 2-4. századi legiotábor maradványai láthatók, a ve
szélyeztetett területró1 ÉNy-ra pedig egy késő római 
templom és egy 13-14. századi ferences kolostor ma
radványai tekinthetők meg. 

Tekintettel a fentiekre, a Budapesti Történeti Mú
zeum a tervezett földmunkát csak kézi erővel engedé
lyezte azzal a kikötéssel, hogy a múzeum munkatársai 
régészeti felügyeletet látnak el. 

A földmunkát 2000. szeptember 21. és október 6. 
között végezték el.  A régészeti felügyelet során megál
lapítottuk, hogy a tervezett távfűtő-bekötés e szakaszán 
fó1eg újkori a betöltés, és újkori épületmaradványok je
lentkeztek ebben a kiásott mélységben. Egyes szakaszon 
viszont megmaradt a mai felszín alatt 50-70 cm között 
átlagosan 1-4 cm vastagságban egy téglatörmelékes ré
teg, sőt egyetlen helyen 5-6 cm vastag, 1,5 m hosszú, 
sárga, római kori sóderréteget is megfigyeltünk 50 cm 
mélységben. 

Ezek a jelenségek Atszf 105,60-80 m szinten mutat
koztak. A legnagyobb mélység, amit kiástak a mai fel
színtó1 mérve 80 cm volt. (Atszf 105.30 m) A téglatörme
lékes réteg aljáról kerámiatöredékeket (sárgamázas és 
szürke oldaltöredékeket) tettünk el. A kidobott földbó1 is 
ilyen típusú leletanyagot gyűjtöttünk össze, sőt itt római 
tetőfedő téglák töredékeit is láttuk, de bélyeg nélkül. 

Összefoglalva: az „átvágott" régészetileg védett te
rület jelenségei és leletei igazolják a római kori beépí
tettség (Via praetoria, a via praetoriatól D-re húzódó 
kaszárnyatömb részletei) planírozásának jelenlétét. Az 
említett római kori objektumok, a jelenleg kiásott szint 
alatt húzódnak, ezért a földmunka során e régészeti ma
radványok nem sérültek meg, nem pusztultak el. 

Munkatársak: Beszédes József és Kárpáti Zoltán ré
gész, Kovács Tibor rajzoló és Busi György geodéta. 

SZIRMAI KRISZTINA 

59. Budapest, I l l .  Lajos utca 1 1 8- 1 20.  
Ró 
A telken a limes-úttól keletre lévő insula beépítettségét 
figyelhettük meg. A telek északi felén a régi Fényes Adolf 
és Lajos utcai házak pincéi, a keleti részen pedig egy 
észak-déli szerelőakna semmisítette meg a régészeti je
lenségeket. A sekélyebb pincék alatt is csak az 1 -2. szá
zadi jelenségek bolygatatlan altalajba lemélyített részét 
lehetett dokumentálni. 

A területen a legkorábbi objektum egy nyugat-ke
leti irányú árok, mely az 1. század végére keltezhető. 

A 2. században a limes-utat keletró1 kísérő épület
sor lezárása a Fényes Adolf utcai úttest alá esik, a telek 
nyugati felén a lakótömb, insula, központi udvara volt. 

Ez az udvar ekkor még beépítetlen, díszkertként funk
cionált. A terület bolygatatlan részén mindenütt meg
figyelhettük az egykori, rendszerben telepített növény
zet nyomait. A kert öntözését sorban telepített kutak 
biztosították, kettőt sikerült a kútkáváig feltárnunk, 
kettőnek pedig csak metszetét figyelhettük meg. 

A telek északi szélén lévő beépítés a területünktó1 
északra lévő épületegységhez tartozik. 1993-ban a La
jos  u. 122 .  előzetes feltárásán egy hosszú bérház 
porticusa és zárófala került elő, az eredeti 2 .  századi ház 
zárófala a mai Tímár utcai úttest alatt húzódhat. 

A 3. század tízes és hatvanas évei között ezt a bérhá
zat fokozatosan bővítik, korszerűsítik. Új helyiségsort ala
kítanak ki, az egyik terrazzopadlós helyiséget a padló el
bontásával két szobára bontják, három helyen apszisos 
kiképzéssel fürdó11elyiséget vagy dísztermet építenek. 

A 3. század első évtizedeiben a terület keleti szélén 
nagyobb tereprendezés után új észak-déli utat alakíta
nak ki. 

A limes-útra tájolt nagy lakóházak keleti zárófalát egyre 
keletebbre tolják ki. A Septimius Severus idejére keltez
hető építési peiiódusból egyetlen terrazzopadló metsze
tét figyelhettük meg, talán néhány évvel késóbbi a ház 
konyhájának előkerült részlete, több típusú kemencével, 
agyagpultokkal és egy agyagfallal kerített amforatárolóval. 

A század húszas és hatvanas évei közt az udvart tel
jesen beépítik. A fákat kivágják, a gyökérzet gödreit egy
séges planírozással töltik be. Ez az agyagtéglás, épület
törmelékes, épületgerendás sittréteg borítja a területet, 
melyre egy többször átépített monumentális hypocaus
tumos épületet emelnek. Az újkori bolygatások miatt 
csak a hypocaustum alépítményének alapfalait, és egyet
len fűtőcsatorna részletét figyelhettük meg az épület 
keleti részén. 
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60. Budapest, I l l .  Pusztakúti út  
B , Ró 

MADARASSY ÜRSOLYA 

2000. július 24. és szeptember 29. között szondázó ása
tást folytattunk, melyet a Buildup Kft„ mint tulajdonos 
által a területre (61440/27, 28, 37, 38, 39, 40 hrsz.) ter
vezett Forrásliget Lakópark építési munkálatai tettek 
szükségessé. 

A terület közelében a Pusztakúti úton a 22901/3-4 
helyrajzi számú telken korábban már feltárásra került 
az úgynevezett Csillaghegyi villa. Szintén a közelben hú
zódott egy 1954-ben feltárt népvándorlás kori temető. 

Az ásatások megkezdése előtt a területen folyó gé
pi földmunkákat figyelemmel kísértük. A földmunkák 
során a telek déli határának közelében, a Pusztakúti út
tól mintegy ötven méter távolságra, az újkori, téglás sa
lakban számos római kori kerámia- és tegulatöredékre 
bukkantunk. A telek ezen pontján nyitottuk első szon
dánkat, amelyen keresztül megismertük a rétegviszo
nyokat. Legfelül átlagosan 1 -1,5 méter vastagságban a 
telken fekvő egykori téglagyár salakos, téglaporos újko-
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ri törmeléke volt megtalálható. Ez alatt húzódott a vál
tozó vastagságú barna humuszréteg. Legalul sárga lö
szös altalajt figyeltünk meg. A késóbbiekben talált ob
jektumok a barna humuszos rétegbó1 indultak, és álta
lában sárga, löszös altalajban rajzolódtak ki, éles kon
túrral. Az első szonda barna humuszában már számos 
őskori kerámiatöredéket találtunk. 

A 2-9. szondánkat (a 3. kivételével) a Pusztakúti 
úttal párhuzamosan, az út közelében húztuk meg. A 
szondák külső hosszúsága 30 m volt, külső szélessége 5 
m. A 2. szondában, a sárga altalaj közelében, de még a 
humuszos rétegben gazdag őskori kerámiaanyagra buk
kantunk. A szonda sárga altalajában, két sekély, gödör
szerű objektumot figyeltünk meg. 

A 3. számú szondát - a Pusztakúti útra meró1egesen 
- szintén az út közelében húztuk. A barna, humuszos 
réteg az úttól távolodva, nagyjából Ny-ról K-i irányba, 
egyenletesen lejtett. Ebben a rétegben két nagyobb 
paticsos foltot figyeltünk meg, és a szonda K-re eső két
harmadából nagy mennyiségű őskori kerámiaanyag ke
rült elő. A kutatóárok közepe táján, a D-i metszetfalba 
benyúlva, egy valószínűleg ovális alakú, nagyjából 
egyenlő szárú, trapéz keresztmetszetű őskori tárológöd
röt találtunk, amelyet apró cölöplyukak szegélyeztek. 

A 4. szondában két kör alakú, sekély, gödörszerű 
objektumot, és néhány cölöplyukat figyeltünk meg. A 
barna humuszból itt is számos őskori kerámia került elő. 

Az 5. szondában a barna humuszréteg nagy mély
ségben volt megtalálható. A szondában régészeti jelen
séget nem figyeltünk meg. 

A 6. szondában a barna humuszréteg minősége igen 
megváltozott. A kutatóárok É-i végéhez közel, a K-i met
szetfalba benyúlva, egy a már a 3. szondában megis
mert tárolóveremhez igen hasonló formájú, metszetű 
és méretű őskori tárolóvermet találtunk. Az objektum 
bontásából gazdag, jó minőségű őskori kerámiaedény 
került elő. Az objektum teljes terjedelmében, a metszet
falon túl is kibontásra került. Megfigyelhetőek voltak 
itt is a gödröt körülvevő apró cölöplyukak. 

A 7. szonda É-i végében egy - egyelőre meghatá
rozhatatlan rendeltetésű - őskori objektumrészletet tár
tunk föl. A sárga altalajban sekély gödörként induló ob
jektum, egy kisebb körben, mintegy 180 cm mélységű 
veremben folytatódott, amely alul egy mintegy 40 cm 
fekete, humuszos rétegben kiszélesedett. 

A 8. szondában két őskori, a Ny-i metszetfal alá át
nyúló objektumot találtunk. Az első számú objektum 
talán egy kisebb méretű tárolóverem, vagy gödörház 
lehetett. Az objektum betöltése jelentős mennyiségű ke
rámiaanyagot tartalmazott. 

A második számú objektum három részre tagoló
dott. A 2. A és a 2. B objektum nagyjából 1 m átmérőjű 
sekély gödrök voltak, amelyek a 2. C sötétbarna betöl
tésű, mélyebb, nagyméretű objektumhoz kapcsolódtak. 
A 2. A objektumban egy nagyméretű paticsfolt alapján 
tűzhelyre következtethetünk. A 2. C objektum valószínű
leg gödörház, vagy tárolóverem lehetett. 

A 9. szondában a sárga löszös altalajig megtalálha
tóak vnlt::i k az újkori épületek alapozásának konstruk
ciós elemei. A kutatóárok régészeti objektumot nem tar
talmazott. 

A 10. szonda barna humuszrétegébó1 nagy mennyi
ségű őskori kerámia, egy orsógomb és némi csontanyag 
került elő. A barna humuszréteg vastagsága és az idő 
rövidsége miatt a sárga altalajt csak a szonda D-i végé
ben sikerült elérnünk. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a vizsgált terü
let teljes hosszában a telek K-i oldalán a barna humu
szos talajban egy késő bronzkori telep maradványaira 
bukkantunk. A kerámiaanyag alapján az urnamezős kul
túra egy csoportja élhetett ezen a területen. A tégla
gyár salakjában talált római kerámiaanyag alapján el
képzelhető, és ezt a rétegviszonyok is valószínűvé te
szik, hogy az egykori téglagyár építésekor a humuszré
teg felső részét a területen megbolygatták, illetve elpla
nírozták. Amennyiben a római kerámiaanyag a terület
ró1 származik, ez azt jelenti, hogy a vizsgált területen az 
egykori Csillaghegyi villa épületrészleteit is elbontották. 
A barna humuszrétegben talált számos őskori objektum 
miatt igen valószínű, hogy a késő bronzkori telep a te
lek Ny-i részére is kiterjedt. 

Konzulens: Szilas Gábor régész. Munkatárs: Tézer 
Zita régészhallgató. 

LASSÁNYI GÁBOR 

6 1 .  Budapest, I l l .  Pusztakúti út-Kázmér utca
Valéria utca á lta l határolt terü let 

1 1.lj 

B, V 
2000. október 9. és november 6. között az építendő Csil
laghegyi Forrásliget lakópark területén - a Pusztakúti 
úton 2000. nyarán végzett ásatás tőszomszédságában -
a Cranium Kft. megbízásából szondázó jellegű feltárást 
végeztünk. 

A Péter hegy lábánál létesített egykori téglagyár köz
ponti részén található kutatási terület meglehetősen 
bolygatott volt, korábban sűrű beépítettsége, valamint 
a terület - a beruházó általi - elő-közművesítése miatt 
csupán két szondázó árokban volt lehetőségünk régé
szeti megfigyeléseket tenni. 

Az első, 3x40 m-es szondát - a szomszédos ásatás
sal összhangban - a Pusztakúti úttal párhuzamosan nyi
tottuk, ám nem tudtuk teljes mértékben feltárni, mivel 
középtájon egy betonalapozású építmény akadályozta 
munkánkat. 

Az 11 A szelvényben csak egy, a szubhumuszban 
és közvetlenül felette gyengén jelentkező őskori kul
túrréteget, míg az 1/B szelvényben két gödör részle
tét sikerült dokumentálnunk. Különösen gazdag le
letanyagot adott a 150 cm átmérőjű, padkával ellá
tott 2. gödör, melynek betöltésébó1 számos, már a kora 
vaskorra jellem ző szarvsZf�ríí hiityökkel ellátott edény
töredék mellett nagy mennyiségű patics és kő került 
napvilágra. Sikerült megfognunk az őskori humusz-
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réteg alsó harmadában a gödörhöz tartozó paticsos 
járószintet is. 

A második, 3x30 m-es szondában az idő rövidsége 
és a hatalmas, keleti végén a 6 m-t(!) is elérő feltöltés 
miatt csak négy 3x3 m-es szelvényben tudtuk elérni a 
sárga altalajt. Itt több, leletanyagot nem adó, kisméretű 
objektumon kívül egy paticsos, faszenes kevert betöl
tésű, 160 cm átmérőjű gödröt tártunk fel, melyet a beásás 
szintjén paticsos omladék borított. 

A két ásatás eredményeinek ismeretében elmond
hatjuk, hogy a Péterhegy lábától kelet felé a Duna irá
nyában enyhén lejtő területen egy nagyobb kiterjedésű, 
de gyenge intenzitású késő bronzkori-kora vaskori te
lepülést sikerült lokalizálnunk. A feltárás a lelónely föld
rajzi határainak megállapítására, pontos időrendi beso
rolására az ásatás jellegébó1 fakadóan nem nyújt le
hetőséget. 

62.  Budapest, I l l .  Római fürdő 
Ró 

SZILAS GÁBOR 

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. 2000 novembe
rétó1 kezdte meg a Római strandfürdő felújítását. A mun
kálatok során előkerült emlékek tették szükségessé a ré
gészeti beavatkozást. 

2000. november 7. és 29. között a terület délkeleti 
részén szűrő-forgató berendezés számára gödröt ástak 
ki, 4 m mélységben, kb. 117 m2-en. A földmunkák során 
a markoló két, másodlagosan felhasznált szarkofágot, 
és egy falat „talált". 

Lakossági bejelentést követően kezdtük meg a te
rület feltárását, az említett munkagödörtó1 dél-nyugati 
irányban, mivel a szűrő-forgató helyét időközben sike
rült módosítani. 

A rendelkezésre álló területen, kb. 75 m2-en két szel
vényt nyitottunk. 

A leletmentés során két helyen is regisztrált cölö
pök újabb kútházak jelenlétét bizonyítják. A felettük 
előkerült középkori létesítmények, majd pedig a 17-18. 
században ide épült Lőpormalom a vízben gazdag terü
let folyamatos használatára utalnak, csakúgy, mint a 19 .  
században a források környékének fürdőként történő 
kiépítése idején a Tóvendéglő kialakítása. 

A beruházó cég a jövő év első felében további föld
munkákat szeretne végeztetni a strand területén. Meg
történt a romok téliesítése, a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévízei Rt.-nek ugyanis szándékában áll az előkerült em
lékek megőrzése és bemutatása. Ugyanakkor megindult 
a terület műemléki védelem alá helyezésének folyama
ta is, amely azért fontos, mert a strand területén az 1965-
ös ásatások során feltárt romok egy részét (ún. szen
tély, az aquaeductus főágának és egy csatorna találko
zási pontja) konzerválták. Ezen műemlékek újbóli le
tisztítása, láthatóvá tétele, magyarázó táblák elhelyezé
se szintén az elkövetkező időszak feladata lesz. 

LÁNG ORSOLYA 

63 .  Budapest, I l l .  San Marca utca 32 .  
Ró 
A telken egy 2-3 . századi lakóház néhány helyiségét 
tártuk fel. Az eredeti 2. századi épületet itt is három
szor alakították át a 3. század első felében. A 4. sz. ele
jén a visszabontott épület helyére már temetkeztek. 
Az itt előkerült 4. századi feldúlt téglasírok a terüle
tünktó1 nyugatra lévő temető egyik parcellájához tar
tozhattak. 

MADARASSY ORSOLYA 

6Li .  Budapest, I l l .  Selmeci utca 3Li .  
Ró 
A telken társasház alapozási munkái előtt végeztünk 
megelőző régészeti feltárást. A katonaváros nagyobb 
lakóházának részlete került elő, amelynek lezárása 
észak felé a Selmeci utcai úttest, kelet felé a San Mar
co utcai úttest alatt lehet. A feltárt lakószobák egy 
perystiliumos udvart vettek körül. Az eredeti épületet 
a 2. század elején emelték, majd a 3. század első évti
zedeiben jóformán teljesen megújították. A házat a 3 .  
század első felében még háromszor korszerűsítették. 
Az épületet a 20. század hetvenes éveire keltezhető 
tereprendezés során bontották el, a falak kőanyagával 
planírozták el a területet. 

MADARASSY ORSOLYA 

65 .  Budapest, I l l .  Sujtás u tca, Sujtás és 
Záhony utca sarka, Sujtás és Keled utca sarka 
Ró 
A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma 
2000. december 14-én szerzett tudomást arról, hogy a 
Záhony és Sujtás utcákban összesen öt ponton, egyen
ként kb. 1x1 m-es, 120 cm mély aknák helyét ásták ki, 
vezeték-megszakító céljára. Mivel a múzeumot előre 
nem értesítették a munkálatokról, a kivitelezővel tör
tént egyeztetések után a munkát leállítottuk. Decem
ber 15-én az öt gödröt ledokumentáltuk. 

Az aknák közül az I. aknában (Sujtás és Záhony ut
ca sarok) 1,2 m mélységben világosbarna, törmelékes 
réteg volt megfigyelhető, szórványos római kerámiával 
és tegulával. A metszetfalban ezen törmelékes réteg fe
lett sóderes, homokos lencsék, majd agyagos, barna fel
töltés, illetve egy sávban szenes, fekete, égett szín mu
tatkozik, felette a mai járószint. 

1 1 5  

A I I .  sz. aknában a Záhony utca 1.  szám előtt, a gö
dör DNy-i sarkában köves szint volt megfigyelhető, az 
É-i metszetben bolygatás nyomaival. 

A III .  (Sujtás utca középső része) és IV. sz. aknában 
(a múzeum Sujtás utcai gazdasági bejáratánál) nem volt 
értékelhető régészeti jelenség. Az V. sz. aknában, amely 
a Sujtás és Keled utca sarkában található, a gödör Ny-i 
felében falsík mutatkozott kb . 103,89 mAf magasság
ban. A falrészlet szélessége a metszetfalnál kb. 25 cm 
volt. Teljes szélessége nem ismert. A falrészletet az ak-
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na kibetonozása előtt fóliával takartattuk be. A terüle
tet átadtuk a kivitelezőnek. 

Munkatárs: Lassányi Gábor. 
LÁNG ÜRSOLYA 

66. Budapest, I l l .  Szentendrei út  1 01 - 1 1 5 . 
Ró 
Az Auchan-Óbuda beruházás területén, az 1996. évi és 
az 1999. évi próbafeltárások által közrefogott területen 
2000. február 28. és május 28. között megelőző feltárást 
végeztünk. (AqFüz 4 (1998) 72-78.; AqFüz 6 (2000) 107-
108.) A próbafeltárások célja a római kori beépítettség 
megállapítása és településtörténetének körvonalazása 
volt. Az összefüggő felületi feltárás annál inkább időszerű 
feladattá vált, miután a polgárváros közvetlen szomszéd
ságában fekvő területen a volt Házgyár működése követ
keztében a jelenlegi kutatásig nem volt dokumentált fel
tárás. A korábbi szórványos jelentések a leletbeszolgál
tatásokról (sírleletek, oltárkövek, sírszobrok) éppen csak 
utaltak arra, hogy fontos leló11ely húzódik a működő 
gyár alatt. A beruházás a volt Házgyár egykori épületét 
használja fel. A történeti rétegeket is érintő földmun
kára csak a közművek építése során fog sor kerülni. 

A feltárás 50x60 méteres felületre te1iedt ki, a leendő 
parkoló területén, melyen a lelónely minden irányban to
vább te1iedt. A feltárást gépi földmunka előzte meg, mely
nek során a felső újkori réteget távolítottuk el. Ez a réteg 
kelet felé, a Duna irányában jelentősen vastagodik, ami az 
egykori terep lejtésére utal. A gép után megtisztított ere
deti felszínen 10x10 méteres szelvényeket nyitottunk. 

A feltárás során a római kor különböző periódusai
ból csaknem 200 objektumot tártunk fel, melyekbó1 57 
a területen létesült több periódusú temető sírja volt. A 
feltárás eredményeképpen körvonalazódtak a terület 
funkcióváltozásai a Kr. u. 1-4. század végéig terjedő 
időszakban. 

1 -2. periódus. Ehhez a periódushoz tartoznak az „A" 
szelvénysor csaknem észak-déli irányú, fa-agyag konst
rukciós falmaradványai, melyeket a területen mintegy 
50 méter hosszan követtünk. A fal szélessége átlagosan 
1 méter volt. Valószínűleg ennek a konstrukciónak a 
megújításához tartoznak a falat átvágó, egymástól 20 
méterre lévő, 5x5 méter nagyságú négyszöget körülvevő 
árkok. Ezekben földbe rakott törtköves alapozás nyo
mait fedeztük fel. A periódushoz a területen, a faltól 
keletre csupán néhány objektum tartozott. 

A konstrukciós elemek betöltésébó1 igen kevés lelet
anyag származik, s az is elsősorban a „pusztulási" időszak
ra utal. Az azonban bizonyos, hogy a korai hamvasztásos 
temető létesítését megelőző, a Kr. u. 2. század első har
mada előtti időszakból származik. Ugyancsak bizonyta
lan jelenleg, hogy milyen objektumhoz tartoztak. 

3. periódus. A Kr. u. 2. század első harmadában a 
polgárváros és a katonaváros közötti főútvonal mentén 
létesült temető sírjai kaptak itt helyet. A temetkezések 
a legkorábbi időszakban többnyire hamvasztásos rítu-

súak, míg a 2. század utolsó harmadában csontvázasak. 
A feltárás területe az út nyomvonalától beljebb húzó
dik, így nem az utat közvetlenül kísérő első parcellasor 
került elő. Azonban még itt is előkerültek a polgárváros 
municípium periódusához tartozó temető gazdagságát 
idéző monumentális sírépítmény alapozása, továbbá 
feliratos szarkofág részlete, aranyékszerek stb. 

4. periódus. Már a korábbi kutatás során is feltételez
tünk egy olyan periódust, amely a 2-3. század forduló
ján felszámolt temetőt követte. Ehhez tartozott többek 
között egy „szemétgödör", melyben az elbontott sírem
lékekbó1 származó kőtöredékeket gyűjtötték. A terület eb
ben a periódusában valószínűleg a közeli fazekasműhelyt 
szolgálhatta ki. Erre utal a „D" szelvénysorban feltárt 
észak-dél irányú vízelvezető árok, valamint a területen 
előkerült és részlegesen feltárt három kút is. 

5. periódus. A 4. század közepétó1 ismét temetkezés 
céljára használják a területet. A késő római kori temető 
jellegzetessége a leletszegénység, valamint egyes sírcso
portokban az épített „sírkamrák" alkalmazása. A terü
let használatára a 4. század vége után egészen az újko
rig nem találtunk régészeti adatot. 

A fenti periodizáció a leletanyag elemzését követően 
változhat. A leletanyagban külön figyelmet érdemelnek 
az arany ékszerleletek, valamint a temetónöz tartozó 
faragott kőanyag, illetve a késői temető üvegleletei. A 
feltárás eredményeit archaeobotanikai és talajtani vizs
gálatokkal egészítettük ki.6 

67. Budapest, I l l .  Szentendrei  út 1 39 .  
Ró 

Zsrn1 PAULA 

Az aquincumi polgárváros DK-i régiójának rendezési 
munkálataival összhangban, annak egyik ütemeként ke
rült sor - részben Nemzeti Örökség Program pályázati 
pénzbó1 - az úgynevezett Symphorus mithraeum hely
reállítást megelőző hitelesítő feltárására. Az 1940-es évek
ben végzett feltárást követő akkori helyreállítás már csak 
nyomokban és többnyire elomlott állapotban volt a fel
színen megfigyelhető. Ez tette szükségessé az újbóli hely
reállítási munkálatokat, melyek nem kerülhették meg az 
érintett pontokon a hitelesítő feltárást. Ezt a korabeli fel
tárás dokumentációjának hiányossága is indokolta. 

A hitelesítő feltárás során, mely elsősorban a szen
télybelső területén, a pódiumfalak közötti felületen folyt, 
előkerült a mithraeum korábbi periódusának öntött ha
barcsos padlója, benne két szobortalapzattal. Megállapí
tottuk a szentélyfalak alapozási mélységét, a korábbi alap
rajz korábban nem dokumentált részeit, valamint rögzí
tettük az eredeti falak struktúráját. A hitelesítő feltárás 
során csak a pódiumok feltöltésének metszete és a falak 

6 Zsrn1 P.: Kutatások az aquincumi polgárváros déli előterében II. 
(Budapest, Ill .  ker., Szentendrei út 101-115. - volt Házgyár 
területe, Hrsz: 19360, 19361) AqFüz 7 (2001) 68-75. 
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alapozásának vizsgálata során érintettünk bolygatatlan 
rétegeket. A korábbi helyreállítás során visszatöltött 
földbó1 azonban még így is jelentős mennyiségű, elsősor
ban kerámiatöredéket szedtünk ki, melyek közül sok - a 
másodlagos helyzet ellenére is - információhordozó. 

68.  Budapest, I l l .  Szentendrei út -
Kórház u tca forga lmi kapcsolat 
Ró 

ZsmI PAULA 

E tervezett beruházás színhelye az aquincumi legiotá
borhoz tartozó thermae maiores É-i szomszédságát érin
ti. Itt várható a thermae maiores zárófala, a porticusfa
lak, és a via praetoria maradványai. A beruházáshoz kap
csolódó közműárkok pedig érinthetik a via praetoriatól 
É-ra húzódó épületek maradványait is. A földmunkák
ra 2000. március 21. és április 28. között került sor. A 
régészeti eredmények a következők: 

1. A közművek árkaiban 1,7 m hosszan római kori 
téglatörmelékes pusztulási réteget, késő római padló
szintet (terrazzo) dokumentáltunk. Az utóbbi jelenség 
a mai felszín alatt 45 cm mélységben mutatkozott. Az 
egyik közműárok aknájának D-i metszetében pedig 
eló'került a porticus fal É-i széle. 

2. A rámpa mindkét oldalában - a több mint húsz 
éve megépített - falimitációt a múzeum hozzájárulásá
val elbontották. E munkák során előkerült a palaestra 
É-i zárófala. A rámpán belül az alapfal átlagosan Atszf 
103, 70 m-en jelentkezett 2, 7 m szélességben. A K-i met
szetben a palaestra É-i, támpilléres zárófalának alapfa
la Atszf 104,03 m-en mutatkozott. A felmenő része csak 
a K-i metszetben maradt meg. Itt látható az 1 ,20 m szé
les falszélesség, sőt a felmenő rész D-i oldalán, az úgy
nevezett befelé forduló, 75 cm széles támpillér is. A K-i 
metszet tanúsága szerint a támpillért nagy, sárga kvá
derkövekbó1 is építették. E támpilléres faltól É-ra 3 ,80 
m-re, az 1 m széles K-Ny-i irányú, D-i porticusfal is eló'ke
rült a rámpán belül. A rámpa É-i szakaszának földmun
kái további régészeti emlékeket nem érintettek. 

3. A Flórián téri aluljáró két új rámpafalába imitá
cióval bemutatásra kerültek a most napvilágra került 
fürdő É-i, támpilléres zárófalának újabb maradványai. 
A Kórház u. vonalában pedig a mai felszínen kontúrral 
jelezték a fürdő É-i és K-i zárófalát, az úgynevezett OTP
ház É-i kerítéséig. 

Munkatársak: Altmann Júlia és Beszédes József. A 
rajzolói és geodéziai munkákat Kovács Tibor és Busi 
György, a fotózást pedig Komjáthy Péter látta el. A mű
emléki bemutatásnál a Konzulens Németh Margit volt, 
az Országos Műemlékvédelmi Hivatalt Lampert Róza 
képviselte.7 

SZIRMAI KRISZTINA 

7 SzrnMAI K.: Budapest, Ill. ker„ Kórház utca-Szentendrei út sarok 
(Hrsz:18068). AqFüz 7. 2001. 137-i39. 

69. Budapest, I l l .  Szőlőkert köz 7. 
Ró 
Bejelentés alapján - kerítés áthelyezéshez kapcsolódóan 
- egy K-Ny-i árok kb. 20x2 m-es felületének megfigye
lésére volt lehetőségünk a kivitelező költségére a szó
ban forgó telken. 

Az újkori réteget géppel távolították el. Alatta a tör
téneti korokat is magába foglaló humuszos réteget a sár
ga altalajig a múzeum által megbízott alvállalkozó kézi 
munkával bontotta ki. 

A kézi földmunka során a szelvényben objektum 
nem mutatkozott, viszont a humuszos talajból közép
kori és fó1eg római kori kerámiatöredékek kerültek elő. 
Jól kivehető volt az eredeti talaj lejtése DNy felé. 

Az árokban a Ny-i részben kisebb - talán faszerkezetű 
építményhez tartozó - beásások, valamint a K-i részen 
vízelvezető keskeny árkok rajzolódtak ki. Leletanyag (ró
mai kor) elsősorban az árkocskák környékéró1 került elő. 

Az előkerült objektumok a Csikós utca-Kaszás-dűlő 
illetve a Szó1őkert utcai római kori villagazdaság részét 
alkothatták, ennek villa rustica részéhez tartozva. 

Az előkerült régészeti leletanyag a BTM Aquincu
mi Múzeumába került. 

70. Budapest, I l l .  Záhony u tca 7. 
B, Ró 

ZsmI PAULA 

A Graphisoft Park építéséhez kapcsolódóan 2000. au
gusztus és október között megelőző feltárást végeztünk 
a tervezett „D" jelű épület és közvetlen körzetének te
rületén. Az ez évi régészeti kutatás közvetlen előzmé
nyének tekinthetők az 1996-ban végzett szondázó fel
tárás (AqFüz 3 (1997) 54-57.) ,  az 1997 folyamán vég
zett régészeti megfigyelés (AqFüz 4 (1998) 91.) ,  vala
mint az 1998-ban végzett megelőző feltárás (AqFüz 5 
(1999) 84-94.). 

A jelen kutatási terület az 1998-ban feltárt sáv („C" 
jelű épület területe és körzete) közvetlen nyugati szom
szédságában helyezkedik el. Így feltárásunkat a koráb
ban kitűzött raszter rendszer alapján folytathattuk. A 
feltárás az építkezés tereprendezési munkáival párhu
zamosan folyt. A történeti rétegeket 57%-ban pusztítot
ták el a korábbi építmények. Így számunkra összesen 
négy, eltérő szélességű sávban, mintegy 1400 m2-nyi te
rület maradt az eredeti rétegsor megfigyelésére. A te
rületsávok közül a délkeleti (Duna feló1i) sáv volt a leg
szélesebb, itt 13 (többnyire 10x10 m-es) szelvény meg
nyitására volt lehetőségünk. A II., Ill. és a IV. területsá
vok szélessége 3-6 m között mozgott. 

A feltárás az aquincumi polgárvárostól keletre fekvő 
terület beépítéséró1, római kori használatáról eddig al
kotott képünket sok új, korábban ismeretlen adattal gaz
dagította. A területró1 több, a bronzkorból származó 
hamvasztásos temetkezés is előkerült, gyakran a római 
rétegek által már megzavarva. A római korra vonatkozó 
eredmények röviden: 
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I. terület: A római kori partvonalat szegélyező konst
rukció nyomait tártuk fel, mintegy 80 méter hosszúság
ban. E partvédő művet nyugat felé egy beépítetlen sáv 
követte, majd a partmű irányával megegyező irányítású, 
egymással párhuzamos árkokat találtunk. A jelenlegi ku
tatási terület legkeletibb jelensége egy a partmű vonalá
val párhuzamos út volt, melynek több, megújított perió
dusa is előkerült. Az út korábbi periódusába a polgárvá
ros irányából egy kövezett járószint (út?) csatlakozott. A 
kövezett utat átvágták a csoportosan jelentkező, 2. száza
di hamvasztásos temetkezések, mintegy 10 sír. 

A hamvasztásos temetkezéseket, sőt a köves �t kiépí
tését is megelőző, vagyis a polgárváros kiépülése előtti 
korszakból tártunk fel egy jellegzetes hegyes végű ár
kot, mintegy 30 méter hosszan, valamint több, hozzá 
tartozó nagyobb méretű, földbe mélyített objektumot. 

A terület római kori használatának utolsó periódu
sa a 4. század második felétó1 az 5. század elejére datál
ható, amikor ismét temetkezésre használták a területet. 
A csoportos elrendezésű csontvázas sírok - mintegy 20 
sír - egy része egyszerű földsír volt, míg kevés esetben 
rögzíthettük fakoporsó nyomát. A sírcsoportok jelleg
zetes elemei voltak a vastag habarcsozással épített tég
lasírok. Említésre méltó közülük az a sír, melyet falazó 
téglákból gondosan felfalaztak, s az így kialakított kam
ra belső falát fehér színű vakolattal gondosan kikenték. 
A sírok többsége bolygatott volt, de a bolygatatlan sírok 
sem tartalmaztak egy-egy mécsesen, vagy üvegedényen 
kívül más tárgyat. Egyetlen esetben került a sírba a ha
lott lábához helyezve egy áttört veretű katonai öv. 

II. terület: Alig néhány méter széles volt, s felületén 
a csontvázas temetkezések periódusából származó há
rom bolygatott sírt tártunk fel. 

III. terület: Egy hamvasztásos sírt, valamint egy na
gyobb, négyszögletes alakú, félig földbe mélyített ob
jektumot tártunk fel, mely a leletek alapján feltehetó1eg 
a hamvasztásos és a csontvázas temetkezések közötti, a 
2. század végétó1 a 4. század elejéig terjedő időszakra 
tehető. 

TV. terület: Ez a terület jóval magasabban feküdt, s 
ennek következtében az egykori felszín lepusztult, ezért 
csak a legkorábbi periódus árka és a hozzá tartozó cö
löphelyek (?) beásásának legalsó szakasza maradt meg; 
valamint a legkésóbbi periódushoz tartozó csontvázas 
sírok bolygatott maradványai. A sírgödröknek itt is már 
csak az alját találtuk. Az egykori dombon lévő, kiemel
kedő terület gyors lepusztulását a futóhomokból álló 
ali:alaj is elősegítette, amely azonban a feltárást nehezí
tette. 

7 1 .  Budapest, I l l .  Zsófia u tca 7. 
Ró 

Zsm1 PAULA 

A telken a Velux Magyarország Kft. továbbképző köz
pontot kívánt építeni. 2000. október 4-27. között az épít
kezést megelőzően feltárást végeztünk a területen, ahol 

korábban régészeti kutatás még nem folyt. Segítségünk
re voltak azonban az 1994-ben a Zsófia u. 1-3.  (AqFüz 
2, 1995, 69-72.) és az 1998-ban a Zsófia u. 16. sz. (AqFüz 
5, 1998. 143-144.) alatt végzett leletmentések, amelyek 
során római kori földbe mélyített jelenségek, gerenda
nyomok, illetve korai hamvasztásos sírok kerültek elő. 

A területen a feltárás kizárólag a leendő épület helyé
re koncentrálódott, az épület - a vizenyős talaj miatt - cö
löpalapozással készült. A szelvényeket úgy jelöltük ki, hogy 
azok a kb. 5 m mélyre menő cölöpökhöz a legközelebb 
essenek. Az így rendelkezésre álló kb. 308 m2 felületen két 
kisebb és három nagyobb, É-D-i irányú szelvény nyitására 
volt lehetőségünk. A szelvényekben minden esetben 
ugyanazokat a rétegviszonyokat figyeltük meg. 

A felső, újkori törmelékes, és szórványosan római 
kerámiát is tartalmazó réteg eltávolítása után sárga, 
agyagos szint következett, ebben mutatkoztak a földbe 
mélyített jelenségek. 

A terület északnyugati részén („B" szelvény) két na
gyobb gödör volt dokumentálható leletanyag nélkül, il
letve több, rendszert nem mutató, 6-10 cm átmérőjű 
sötétbarna folt, talán karólyukak. 

Ugyanez a jelenségsor a délebbre fekvő zónában is 
folytatódott („A" szelvény) , kiegészülve egy szabályo
sabb rácsszerkezet nyomaival (faszerkezet lenyomata) . 
Leletanyag innen sem került elő. Az említett jelensé
gekhez tartozó római kori szint (a korábban ebben a 
zónában folytatott kutatásokhoz hasonlóan) már sehol 
sem volt megfigyelhető, mivel az újkori feltöltés során 
a sárga agyagos altalajig megbolygatták a területet és a 
jelenségeknek is csak a legalját sikerült megfognunk. 

A szituáció azonos volt a kelet felé elhelyezkedő „C"
, 

„D"
, „E" szelvények esetében is, ahol a szabálytalanul mu

tatkozó 6-10 cm átmérőjű foltok mellett természetesen 
terepegyenetlenségekbó1 származó mélyedéseket is ész
leltünk. A leletanyag itt szegényesebb, minimális kerá
mia, illetve építési törmelék volt, azonban számuk kelet 
felé haladva némileg növekvő tendenciát mutatott. 

Határozott, szabályos objektumként volt értékelhető 
a „C" és „D" szelvények déli részén jelentkező, azokon 
kelet-nyugati irányban áthúzódó, legalább három, egy
mással párhuzamosan elhelyezkedő gerendalenyomat. 
A legdélebbi sort egy késóbbi beásás zavarta meg, ebbó1 
a gödörbó1 építési törmelék került elő. A gerendalenyo
matokból paticsdarabok, illetve egy esetben egy római, 
fehér színű üvegedény - feltehetó1eg kancsó - füle ke
rült elő; néhány esetben a gerendanyomok alatt kisebb 
cölöpök, karók helyeit lehetett megfigyelni. 

A terület a római korban - akárcsak napjainkban -
vizenyős, mocsaras volt, erre utalnak a természetes te
repjelenségként értelmezhető mélyedések, vízgyűjtők. 

A gerendavázas konstrukció funkciójára vonatko
zóan legalább két variáns képzelhető el: az első esetben 
belgiumi analógia (via Mansuerisca) alapján feltételez
hető, hogy talpfákon és függó1eges cölöpökön nyugvó 
faszerkezetes útról van szó, amelyet jellemzően a mo
csaras, ingoványos területeken használtak. A másik le-
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hetőség - szintén a vizenyősség miatt - a gerendalába
kon nyugvó gazdasági épület. 

A területen eló'került szórványos jelenségek közül 
egyedül a gerendavázas konstrukció datálható. Építési 
ideje a rendkívül szegényes leletanyag és a római réte

. gek hiánya miatt ugyan nem meghatározható, a felha
gyás időpontja azonban az üvegedény-fül alapján a 4. 
sz. második felére keltezhető. 

A területen a jövő év folyamán további földmun
kák elvégzését tervezik. Ezek megfigyelése szükséges, 
illetve az épület körüli kertrész kialakításakor célszerű 
lenne a telek keleti részén újabb szelvényt nyitni, mivel 
az említett kelet-nyugati irányú gerendavázas konstruk
ció ebben a zónában valószínűleg tovább folytatódik. 

72 .  Budapest, V. Bástya u tca 1 - 1 1 .  
Á, Kö, Tö 

LÁNG ORSOLYA 

2000. augusztus 21. és szeptember 29. között szondázó 
régészeti kutatást végeztünk a Bástya utca 1-5.  és 9-11. 
sz. telkeken, valamint a 7. számú épület pincéjében. A 
régészeti és műemléki védettség alatt álló területen si
került megtalálnunk a 13. századi okleveles említésekbó1 
ismert Szent Erzsébet falva maradványait (kemence, cö
löplyukak, stb.) ,  továbbá Pest város 14-16. századi kö
zépkori és 17. századi török kori kerámiatöredékeit és 
épületmaradványait. Feltártuk és tisztáztuk a terület új
kori beépítését. Megállapítottuk, hogy a 18-19. századi 
telekosztásrendszer nagyrészt követte a középkori beépí
tési rendet. 

Kutatásunk egyik legfontosabb feladata a területün
ket délró1 lezáró, a 15. században épült városfal alapjai
nak feltárása volt. A statikai okok miatt csak részlege
sen kiásott mészkőfal alapozási síkját a mai járószint alatt 
kb. 3 ,5-4,5 m mélyen tártuk fel. A Bástya utca 1. sz. 
épület keleti végén megtaláltunk és feltártunk egy felül 
sarkaiban félkörösen lefaragott, a városfalat teljes vas
tagságában áttörő ajtónyílást. Így sikerült tisztáznunk a 
fal alapozásának eredeti, 2 méteres vastagságát. Megál
lapítottuk, hogy a városfal vastagsága évszázadok óta 
állandóan csökkent, mivel a jó minőségű mészkőfalat 
folyamatosan elbontották, lefaragták, és építőanyagnak 
felhasználták. A föld feletti síkon jól nyomon követ
hetőek az elbontott újkori épületek helyiségbeosztásai
nak lenyomatai, téglapótlásai. 

Szondázó kutatásunk eredményeinek ismeretében fel
tétlenül szükségesnek tartjuk a te1iilet teljes feltárását. 

73 .  Budapest, V. József nádor tér 
Tö 

ZÁDOR JUDIT 

A területen az V. kerület Belváros-Lipótváros önkor
mányzata mélygarázs létesítését tervezte. Mivel már ko
rábban (1950, 1979) két leletmentés alkalmával is sírok 
kerültek elő a térró1, a régészeti jelenségek és rétegvi-

szonyok tisztázására kérte fel az önkormányzat a BTM
et. A szondázásra azért is nagy szükség volt, mert az 
építkezés mellett folyó leletmentés során a sírok korát 
nem sikerült megállapítani. 

A tér É-i és D-i oldalán, a füves területeken egy-egy 
kutatóárkot húztunk. Ennek alapján megállapítottuk, 
hogy a területen vastag újkori feltöltési rétegek húzód
nak, legtöbb a 19. század elejéró1. Újkori épületek nyo
mait a téren nem találtuk. 

A feltöltési rétegek alatt mintegy 150-160 cm mély
ségben barna, homokos réteg került elő, amelyben nagy
jából szabályos sorokban DNy-ÉK tájolású sírok foltjai 
(összesen 31) sorakoztak. Közülük 18-at tártunk fel. A sí
rok körül több mészkőtöredék is előkerült, közülük kettőró1 
megállapíthattuk, hogy sírkőoszlop töredéke. A sírok mély
sége jelentkezési szintjüktó1 mérve 60-80 cm volt, vala
mennyi koporsós, melléklet nélküli temetkezés. A sírok két 
esetben vágtak korábbi temetkezéseket, ezeknek tájolása 
is (Ny-K) eltért a többitó1. A réteg, amelybe a sírokat ásták, 
föként 13-14. századi kerámiát tartalmazott. 

A sírkövek alapján a temetőt a török hódoltság ko
rára keltezhetjük, ezt igazolják az 1684-es és 1686-os ost
romokról készült metszetek is, amelyeken ezen a terü
leten nagy kiterjedésű temető látszik. 

A sírok alatt korábbi telepjelenségeket, kisebb göd
röket, árkok részleteit találtuk. Ezek az objektumok a 
14-15.  századra keltezhetők, nagyobb összefüggéseiket 
azonban a kutatóárkokban nem tudtuk megfigyelni. A 
középkori Pest városfalon kívüli részei lehettek. 

Kov Ács EszTER 

74 . Budapest, Xl .  Kondorosi ú t, 3 796/ hrsz. 
0 
A Budapesti Történeti Múzeum a címben szereplő tel
ken 2000. szeptember 12-október 10. között végzett 
szondázó ásatást. A feltárás szükségességét az indokol
ta, hogy a területen autószalont kívántak létesíteni, és 
a helyszín közelében található a Gerevich László által 
1943-ban feltárt középkori udvarház maradványa. 

A telken öt szondát nyitottunk, amelyek a beépítendő 
terület keleti részére koncentrálódtak, ahová sejteni le
hetett az udvarház, illetve a hozzá tartozó település ma
radványait. A szondákban 3-3,5 méter vastagságban 20. 
századi feltöltés volt, melyet a II. világháború után hoz
tak az akkor még vizenyős területre. Ez alatt 1-1,5 méter 
vastagságban sötétszürke iszapréteget találtunk, mely a 
Duna, vagy a Dunával párhuzamos patakok áradásakor 
keletkezhetett. Ebbó1 a rétegbó1 leletanyag nem került 
elő. A bolygatatlan altalaj 4-5 méter mélységben jelent
kezett, melyben régészeti objektumot, vagy arra utaló 
nyomot nem találtunk. A szondák alapján megállapítha
tó, hogy a vizsgált te1iiletre már nem terjedtek ki a régé
szeti objektumok, illetve a korábbi földkitermeléssel, és 
a 20. századi szemétlerakással mára már minden lehet
séges régészeti nyomot eltüntettek. 

TEREI GYÖRGY 
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75 .  Budapest, XII . Városkúti út 
Kö 
A Budapesti Történeti Múzeum a beépítésre szánt, 
összesen nyolc darab telek (9573/3-10 hrsz.) szondázó 
régészeti feltárását 2000. november 6. és december 15 .  
között végezte el. 

A szondázás során megállapítottuk, hogy a terüle
ten a 60-as években nagyarányú területrendezést haj
tottak végre, melynek során az akkor még egy teleknek 
számító területen teraszokat alakítottak ki. A telek egy 
részén kitermelték az esetleges történeti érdekeltségű 
rétegeket. A pusztítás mértékét megállapítani ma már 
lehetetlen. Az így nyert földet a telek É-i lejtőjén hal
mozták fel. A feltöltésbó1 másodlagos helyzetben közép
kori cserép csővezetéktöredékeket gyűjtöttünk. A fel
töltött részeken 2,5-3 m mélységben megtaláltuk az ere
deti humuszfelszínt, alatta az érintetlen sárga agyagos, 
köves altalajt. A szondázás eredményei alapján a terü
let teljes régészeti feltárása nem volt indokolt. 

Fentiek alapján kimondható, hogy a terület további 
védelme régészeti szempontból nem indokolt. 

GYURICZA ANNA 

76. Budapest, XXII .  Nagytétény, Campona 
B , Ró, Kö, Ú 
2000. június 26-tól kezdve 12 héten át folytattuk a kuta
tást: az erőd keleti fökapuja, a porta principalis sinistra 
körzetében két helyszínen dolgoztunk. A keleti kapu észa
ki tornyához kapcsolódó területen feltártuk a kemence 
előterében levő helyiséget, aminek földpadlóját 3,4 m át
mérőjű teknő alakú felület alkotja. A padlót hamu és fa
szénmaradvány töltötte ki 10-15 cm vastagságban. A 
kemence alatti rétegekben egy további, beomlott boltoza
tú kemencét tártunk fel az előzőtó1 D-re, aminek betölté
sében 5. századra keltezhető csontfésű töredékét találtuk. 
A kemence előterének keményre taposott padlójáról le
szedve a berétegződött hamus faszénréteget, összeégett ró
mai pénzérméket találtunk. Mindkét kemence a torony
hoz közvetlenül kapcsolódó helyiségben volt. A kemencék 
padlószintjéró1 egy kb. 2 kg súlyú vasbucát is találtunk. A 
számos szürke besimított kerámia, a Frigeridus dux bélye
ges tegulatöredék a Valentinianus kori erődítési, megújí
tási munkák emléke, másrészt a felhagyott erőd római ura
lom utáni hasznosításának nyoma. 

Folytattuk a keleti kapu É-i átjárójába beépített újko
ri pince déli oldalán megmaradt felület feltárását is. Még 
viszonylag épségben megőrződött rétegsort kaphattunk 
a kapu északi átjárójának sztratigráfiájáról. A tanúfalban, 
a kapu hossztengelyében megtaláltuk a kétosztatú kapu 
egy tömbbó1 faragott középpillérjét. Felületén több ki
sebb kváderkő lenyomatát sikerült azonosítanunk a meg
maradt vakolatban. A feltárások során elértük a via 
principalis lapos kővel kirakott útfelszínét, ami a kapu
zat kereszttengelyében megszűnt. Itt alakították ki az 1 .  
védőárkot átívelő hídszerkezet kapuzaton belüli, Ny-i 
hídföjét. Az 1. árok a keleti kapu előtt lemélyül, és egy-

ben kiszélesedik. Az árok betöltése három, jól megkü
lönböztethető réteget mutatott: egy 15-16. századi anyag
gal keltezett épülettörmelékes földbetöltést; alatta 40-
60 cm barna, laza szerkezetű szerves anyagú ·betöltést, 
amibó1 gazdag 13-14. századi festett kerámia került elő; s 
végül egy vastag agyagos épülettörmelékes betöltődést, 
amiben már csak római anyagot találtunk. A félhold for
májú hídpillér patkó alakúvá történő átalakítása és meg
hosszabbítása a tornyokig az 1. árok teljes betöltése után 
történhetett. Nagyobb felületen sikerült feltárnunk az át
járó mögötti padlórétegeket és az azon levő, késóbbi hasz
nosítást bizonyító falmaradványokat. 

A keleti kapu D-i tornya mögötti felületen feltártuk 
a római korban elbontott és elplanírozott földsánc még 
megmaradt sárga löszös rézsűmaradványát. A kétrétegű 
rézsű alatt feltártunk egy földpadlójú helyiséget, ami
nek padlójáról egy bronz pikkelyekkel szegélyezett bőr 
vértezet maradványait dokumentálhattuk. A helyiség 
keleti zárófalának megmaradt alsó kősorát egyenesen a 
földpadlóra rakták alapozás nélkül. 

Tovább folytattuk a via principalis két rétegének fel
tárását is. A köves, épülettörmelékes alsó útrétegen to
vábbi lókoponyákat és csontvázdarabokat tártunk fel. 

Régészeti kutatásunk dr. Göncz Árpádnak, a Ma
gyar Köztársaság Elnökének védnöksége mellett a Bu
dafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata, 
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Magyar 
Nemzeti Múzeum, a VAX XXII. Rt„ a Magyar Hírlap, a 
Betérő sekrestyéshez Étterem és a Rotburger sörfözde 
támogatásával valósulhatott meg. 

Az ásatáson részt vett: Korbuly Ildikó és Koós Ist
ván asszisztens, Beszédes József és Mráv Zsolt régész, 
Vasáros Zsolt építész, Kardos László, Lóki Dániel, Ko
vács Erika és Vindus Melinda ásatási technikus, Fuchs 
György, György László, Hajdú Ádám, Harsányi Eszter, 
Kalász Nándor, Kiss Csaba, Peter Kubin, Vera Lasto
vicková, Lebegyev Judit, Nagy Levente, Papp Tímea, 
Pásztókai Szőke Judit, Sátay Emese, Szabó Ádám, Tézer 
Zita egyetemi hallgatók, Telcs Gábor videós. 

77. Bugac 
(Bács-Kiskun megye) Á 

Kocsis LÁSZLÓ 

2000. novemberében terepbejárást végeztünk Bugac fa
lu körzetében. Ennek eredményeképpen Alsómonostor 
településtó1 délre középkori település és templom he
lyét sikerült lokalizálnunk. A helyszínen gyűjtött lelet
anyag az Árpád korból való. A templom helyét egy ki
sebb kiemelkedésen habarcsos mészkőtörmelék jelzi. 

A lelónely valószínú1eg azonosítható a Szabó Kálmán 
által kutatott „alsómonostori templomrom környéki la
kóhellyel", melyró1 Árpád kori leletanyagot közölt.8 Az 

8 SZABÓ K. :  Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei. 
Bp„ 1938. 21-22. 
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adatok alapján egyelőre nem lehet megállapítani, hogy a 
lelőhely esetleg kapcsolatban állhat-e az okleveles ada
tokból ismert Péter- és Pálmonostora korai nemzetségi 
monostorokkal. 

BELÉNYESYNÉ SÁROS! EDIT 

78.  Cegléd, Ipari Park 
( Pest megye) U, LT 
Ceglédtó1 É-ra megelőző régészeti feltárást végeztünk a 
leendő Ipari Park területén. Egyhetes szondázás után a 
mély fekvésű területen 15 200 m2-t tártunk fel öt hónap 
alatt. A feltárt területen zömmel középső neolit telep 
és temető, kisebb részben kelta teleprészlet került elő. 
A kilenc neolit sírból háromban vörös okker festéknyo
mokat és edényt találtunk. A csontok és az edénytöre
dékek is rendkívül rossz megtartásúak voltak a nedves 
talajban. A sírokon kívül 228 objektumot tártunk fel. 
Az egyrétegű neolittelepen belül csupán két házat ta
láltunk és egy kutat, a többi objektum tároló-, szeme
tes-, illetve agyagbánya-gödörbó1 állt. A kelta teleprész
letet körárkok, egy egyenes, széles, 50 m-en át követ
hető árok, kút és nagyméretű gödrök alkották. 

Eló'került leletanyag: neolit házi kerámia, agyagka
nalak, szűrőedények, hombárok, vékonyfalú bögrék, 
szögletes tál, idoltöredék(?) , kúpos, bütykös kiöntőcsö
ves hombárok, obszidiánok, vörös, festett szakállháti jel
legű anyag, illetve tiszai díszítésű kerámia, a mállékony 
kerámiákon gyakran vastag meszes bevonattal; grafitos 
kelta edény töredéke, kék üvegkarperec-töredék stb. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 
Munkatárs: Gál Krisztián régészhallgató (ELTE) . 

79. Cegléd, Öregszőlők, 2 .  sz. lelőhely 
(Pest megye) B 

TARI EDIT 

Tulajdonosi bejelentésre 2000. november 16-án hely
színelést végeztem. A lelónely a Budai úton Ny-i irány
ba haladva, a Cegléd közigazgatási határát jelző táblától 
a negyedik dűlő balra (D-re található) . Ez azonos a Ceg
léd, Öregszó1ó'k 2. sz. lelónellyel, illetve annak Ny-i szé
lén helyezkedik el. Ez a szakirodalomból jól ismert 
középső bronzkori (Vatya-kultúra) település leló11elye. 

A kiemelkedő dombhát közepén van a megfigyelt 
telepjelenség. A domb Ny-i szélét néhány évtizeddel 
ezelőtt elhordták, itt meredek partvonalban végződik. 
A 80-as évek közepén-végén jártam itt terepet, de a 
sűrű bozótban nem találtam semmit. A felszín gazos, 
csalitos, elhanyagolt terület, az új tulajdonos szeretné 
rendbe tenni az új telket, fákkal beültetni. Emiatt ásott 
öt darab szögletes, kb. 50x50 cm-es és 70 cm mély, 
faültetéshez alkalmas gödröt. A gödrök mindegyiké
ben kb. 5-80 cm mélyen megfigyelhető volt egy vas
tag humusz, világosszürke réteg, amelyben és amely 
alatt számos vatyai edénytöredék került elő. Két göd
röt megszélesítettünk, és egy átégett vöröses, homo-

kos réteg alatt vízszintes rétegben további vatyai cse
repeket találtunk. A jelenségekró1 fotót és helyszín váz
latot készítettünk. 

TARI EDIT 

80. Ceglédbercel ,  Gerje-part 
(Pest megye) Ő, Á 
1990-ben a középkori falu területén rövid leletmentést 
végeztünk, mivel fatelepítés miatt mélyen szántották a 
területet és számos kemencét, házrészletet, a templom 
körüli temetőt borzalmasan feltúrták. Majd 1991-ben a 
templomot próbáltuk feltárni, de teljesen elpusztult a 
temető jó részével együtt. Mélyebb rétegekben rézkori 
településrészletet tártunk fel. 

1998-99-ben a tulajdonos a leló'hely É-i szélén, az 
egykori vízmosásban halastavat alakított ki. Bár a lelő
hely szélén is végzett földmunkát, a Kossuth Múzeu
mot erró1 nem értesítette. A vonatból vettük észre az 
építkezést. 

2000. március 24-én ismét a területen jártam. A ré
gészeti lelónely K-i szélén egy kb. 30x30 m-es területen 
simára elő volt készítve a talaj , feltehetően építkezés
hez, amit a tulajdonos meg is erősített. Az elegyenge
tett talajon számos őskori és Árpád-kori cseréptöredé
keket találtam, valamint félig a földben emberkoponyát, 
melynek a teteje beszakadt. 

1 21 

A területet folyamatosan figyelemmel kísértem az év 
folyamán. További munka 2001. februárig itt nem történt. 

TARI EDIT 

8 1 .  Cel ldömölk, Bencés templom és rendház 
(Vas megye) Á, Kk 
2000. augusztus 7-8-án a Berzsenyi Dániel Főiskola Tör
ténelmi Tanszéke régész technikus képzése keretében 
folytattunk leletmentést. Indoka azt volt, hogy a temp
lom környékének rendezése során utat építettek és te
reprendezésre is sor fog kerülni. Az építési engedélyhez 
azonban szakhatósági állásfoglalást nem szereztek be. 

A már leaszfaltozott útfelületek melletti vízelvezető 
árkokban késő középkori-újkori gödrök és kiszedett fa
lák(?) nyomai jelentkeztek. Másodlagos helyzetben Ár
pád-kori kerámiatöredékek is eló'kerültek. Leletmenté
sünk valószínűleg a hajdani kolostor gazdasági létesít
ményeit érintette. A hajdani hiteles hely területén ko
rábban Holéczy Zoltán (sírok) és Kozák Károly (műem
léki kutatás) dolgoztak. 

82.  Cirák, Szemerei útra-dűlő 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő,  Kk 

ILON GÁBOR 

2000. január 7-én helyszíni szemlét tartottunk a Kapu
vár-Répcelak közötti gázvezeték nyomvonalában, a fa
lu Szemerei útra-dűlő határrészén. Ennek során 200 m 
hosszan gyűjtöttünk kerámiatöredéket a gabonatáblá-
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ban. A cserépdarabok közül néhány őskori jellegű, míg 
a többi a késő középkorba tartozik. 

2000. május 10-én a nyomvonal humuszolásakor a 
11,1 km-nél 150 cm átmérőjű hamus foltot találtunk. Az 
objektum kibontása során a vastag hamus rétegbó1 késő 
középkori fazék töredékeit gyűjtöttük. A környéket át
vizsgálva semmi egyéb régészeti jelenséget nem találtunk. 

83 .  Csengele,  Bogár-hát 
(Csongrád megye) Sza, A, Kö 

EGRY ILDIKÓ 

2000. május 2. és június 16. között az 1998-ban feltárt 
terület D-i oldalán folytattuk az M5 autópálya nyomvo
nalára eső, 12/14a sz. leló11ely feltárását. A 130 m2-es 
felületen a szarmata kori és a középkori településnek is 
újabb objektumai kerültek elő (összesen 70 objektum, 
házak, árkok, gödrök) . Ezen kívül késő avar kori objek
tumot is találtunk. 

A leletanyag a szegedi Móra Ferenc Múzeumba került. 
VÁLYI KATALIN - HORVÁTH FERENC 

8Li.  Csengersima, Fő ú t, református templom 
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kö 
A műemléktemplom a Szamos holt ágának partján áll. 
A helyreállítást megelőző kutatás eredményeként kibon
takozott előttünk a templom építéstörténete. 

Az első építési periódusban egy kisméretű tégla
templom épült fel. A szabálytalan, közel négyzet alap
rajzú, síkmennyezetes hajóhoz negyedgömb boltozat
tal fedett, valamivel alacsonyabban záródó félköríves 
szentély csatlakozott, melyet idomtéglákból formált ív
soros főpárkány zárt le. A szentély lábazatának felső le
zárása téglából és habarcsból kiképzett csapott félhen
ger, míg a hajóét a fal síkja elé lépcsőzetesen kiugratott 
téglákkal oldották meg. A szentély keleti tengelyének 
két oldalán egy-egy rézselt kávájú, félköríves lezárású 
ablakot alakítottak ki. A hajó déli falát az előzőekkel for
mailag és lényegében méreteiben is megegyező két vagy 
három ablak törte át. Az épület lefedésére vonatkozóan 
ugyan nem rendelkezünk információkkal, de feltételez
zük, hogy a hajót magasan kiemelt nyeregtető fedhette. 
Ugyancsak nem ismerjük a bejárat pontos helyét, ám 
véleményünk szerint a kapu valószínűleg a nyugati fal 
tengelyében állhatott. A hajóhoz diadalív beiktatása nél
kül csatlakozó szentély déli, illetve északi falában egy
egy csúcsíves, kisméretű fülkét alakítottak ki. A szen
tély tengelyében bizonyára oltár is állhatott. Padlója fel
tehetően döngölt agyag volt. A templom homlokzatait 
fehéres sárga színűre meszelt, vékony vakolat fedte, me
lyet a főpárkány és környékén egy sűrű mészhabarcs
meszelés váltott fel. A belső tér falait fehérre meszelt 
vakolat borította. 

Amint a fentiekbó1 is kiderült, az első épület na
gyon egyszerű volt, kivitelezésében inkább az igényte
lenség dominált. Szokványosnak mondható alaprajza, 

egyszerű térkapcsolása és tömegformálása, valamint fél
köríves ablakai, ívsoros főpárkánya, továbbá tégla-ha
barcsból formált lábazatai alapján az épületet a 12-13. 
század során meghonosodó, de még a 14. század elején 
is épített, hosszanti elrendezésű falusi templomtípus
hoz sorolhatjuk. Építtetőjét a 12. század végén már az 
itt birtokos, a 14. században is még egymással szoros 
rokonságban álló, Simai-Mikolai-Szárazberki rokonság 
tagjai között kell keresnünk. 

A következő építkezés eredményeként jelentősen 
megváltozott a kisméretű templom. A hajó nyugati, il
letve északi és déli falának részleges elbontása után a 
megmaradt részhez egy 9,4 m hosszú és 6,7 m széles, 
síkmennyezettel fedett (délkeleti sarkán pillérrel tá
masztott) hajót építettek. A magasan kiemelt tetővel fe
dett hajó északkeleti sarkához sekrestye csatlakozott, 
melybó1 az átjárást a templomtérbe - a korábbi hajó 
északi falában kialakított - rézsűs kávájú ajtónyílás biz
tosította. Az új hajó déli homlokzatát három tölcsér
bélletes résablak törte át. Nyugati falának enyhén kiug
ró előépítményében egy lépcsőzetes, téglabélletű, csúcs
íves lezárású, 230 cm széles és kb. 370 cm magas kapu
zatot alakítottak ki. A hajót a korábbi templomhoz csúcs
íves záródású diadalív kapcsolta. Ebben az új térelren
dezésben kétségtelenül felismerhető a templom hármas 
(hosszanti) tagolása, amelyben a félköríves szentélyhez 
csatlakozó korábbi hajó funkciója lényegesen megvál
tozott. Az új hajó és a szentély közötti korábbi tér eb
ben a felállásban mintegy szentélynégyezetként fogha
tó fel. Déli falában helyezték el a kettős csúcsíves, idom
téglákból falazott, lépcsős lábazattal induló és fejezet
tel lezárt fallal osztott kegyúri ülőfülkét. Ugyancsak nem 
elhanyagolható körülmény, hogy a sekrestyét is ebbó1 a 
térbó1 a korábbi hajó északi falában elhelyezett ajtón át 
lehetett megközelíteni. A félköríves szentély északi fa
lában - nagyjából a kegyúri ülőfülkével szemben - egy 
újabb pastoforiumot alakítottak ki. 

A templomot kívül-belül egységesen kivakolták, 
majd fehérre meszelték. A belső padlót, a korábbi el
bontása után, mélyebben képezték ki. A vékony, dön
gölt agyagpadló a szentély területén 20-25 cm-el ma
gasabban húzódott. A hajó - csúcsíves kapuzatával és 
kegyúri ülőfülkéjével egyetemben - feltehetően a 14. 
század közepe táján épülhetett. 

Magáról a templomról az első alkalommal 1696 körül 
történik említés. Ekkor a templomot már a kálvinisták ke
zén találjuk („Istorum omnium templa Calvinistae 
administrant."), 1717-ben a tatárok felgyújtották, ezután 
10-12 évig romos állapotban állt. A község új birtokosai 
Tunyogi Korda Mihály és felesége, Baji Erzsébet a protes
táns liturgia igényeinek megfelelően újjáépítették. Úgy 
tűnik, hogy az építkezés 1729-ben vagy 1730-ban kezdődött 
el és 1734-ben fejeződhetett be. Ekkor falazták át a hajó 
északnyugati sarkát, javították ki a romos falkoronát, vala
mint ehhez az építkezéshez köthetjük a hajó nyugati sar
kait erősítő, átlós támpillérek megépítését is. A hajó stati
kailag meggyengült, északi falát szintén támpillérrel tá-
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masztották meg. A protestáns liturgia szempontjából 
amúgy nélkülözhető sekrestyét elbontották. Nyugati falá
nak megtartott rövid csonkja ezután támpillérként funk
cionált. A „négyezeti" tér (az első periódusban hajó) észa
ki falának nagy részét elbontották és újrafalazták. Az új fal 
tengelyében pedig egy közel félköríves lezárású ablaknyí
lást képeztek ki, feltehetően az ugyancsak ekkoriban elké
szült szószék megvilágítására. Az oltár elbontása után egy 
új, lépcső nélküli, de valamivel magasabban húzódó agyag
padlót alakítottak ki. Természetesen az épületet új fedél
székkel és zsindelytetővel fedték. A templom falait kívül
belül újravakolták, majd fehérre meszelték ki. 

1761-ben készült el a hajó kazettás famennyezete, 
valamint a nyugati kapu elé „porticust" emeltek. Nem 
kizárt, hogy a karzat nyugati része és talán a padok nagy 
része is ekkortájt készültek el. 1799-ben a szószékkorona 
készült el. 1861-ben a karzat északi bővítését végezték 
el. Az új szószék 1872-ben készült el. 

1891-ben repedéseket észleltek a diadalíven, mely
nek következményeként a közigazgatási hatóság 1893-
ban bezárta a templomot, egyúttal a hibák kijavítását 
rendelte el. 

A beavatkozás következményeként a templom még 
meglévő középkori részletei eltűntek. Megállapíthatjuk, 
hogy a munkákat vezető kőműves nem állt feladata ma
gaslatán, aki nemcsak a félköríves szentélyzáródás bolto
zatát bontotta el, hanem a megrepedt diadalívet is - sta
tikai labilitásának előidézőjeként pedig a hajó keleti sar
kainak támjait jelölte meg, melyeket aztán szemrebbe
nés nélkül el is bontott. A hajó déli falának két középkori 
ablakát nyom nélkül tüntette el, helyükön két nagymé
retű nyílást falazott ki. A félköríves szentélyzáródás két 
keleti ablakát elfalazták, míg a „szentélynégyezet" (ko
rábbi hajó) déli ablakát szintén elbontották, az ablak alatti 
kegyúri fülkét pedig elfalazták. Munkájának megkoroná
zásaként elbontották a bélletes nyugati kapuzatot is. He
lyén egy szegmensívvel lezárt, jellegtelen kaput alakítot
tak ki. Végezetül, a már boltozat nélküli félköríves szen
télyzáródást a hajó magasságáig felfalazták, majd szür
késkékre festett deszkákból összetákolt mennyezettel fed
ték. Feltehetően ekkor készülhetett el az agyagpadlót fel
váltó téglapadló. Nem sokkal e munkák befejezése után 
a „szentélynégyezet" elbontott déli középkori ablakának 
helyére - az északról áthelyezett szószék jobb megvilágí
tására - egy csúcsíves, áthidaló nélküli - ablakot nyitot
tak. Ezután már csak kisebb nagyobb karbantartási mun
kákat végeztek a templomon. 

JUAN CABELLO 

8 5. Csorvás határa 
(Békés megye) Sza , A, Á, Kö, Kk 
Nagy Dániel Sándor (SZTE) régészhallgató elkezdte a 
korábban (1975-1992) Pados Pál által rögzített lelóne
lyek terepbejárással történő azonosítását, hitelesítését 
és pontosítását. Munkája során 2000-ben 77 régészeti 
leló11elyet talált és dokumentált a terepen. 

Ezek közül 36 lelónelyen szarmata telep, 11 lelóne
lyen avar telep, 29 leló11elyen Árpád-kori telep és egy 
esetben késő középkori telep nyomait regisztrálta. Négy 
lelónelyen szórvány szarmata, egy lelónelyen szórvány 
avar kori és három esetben szórvány középkori lelete
ket talált. 

A leletek a Munkácsy Mihály Múzeumba kerültek. 

86. Csömör, Kálvária 
(Pest megye) Ő, Sza , Kö 

SZATMÁRI IMRE 

1999. októberében a NOKIA Telecommunications Kft. 
mint építtető szakhatósági hozzájárulást kért a Pest Me
gyei Múzeumok Igazgatóságától NOKIA rádiótelefon
bázisállomás létesítéséhez Csömör-Kálvárián, a 023 hrsz. 
területen. A Kálvária régóta ismert és nyilvántartott ré
gészeti lelónely: itt van a középkori falu, a falu templo
ma, a templom körüli temető, továbbá őskori és szar
mata település. A területen többször végeztünk terep
bejárást, ezekbó1 és egy magángyűjtő ajándékozásából 
sok kerámia, fémtárgyak, pénzek vannak a Tragor Ig
nác Múzeum gyűjteményében. A lelónely jelentőségére 
való tekintettel az építkezéshez nem járultunk hozzá. 

Sajnálatos módon a bázisállomást a múzeumigaz
gatóság, és a csömöri önkormányzat hozzájárulása nél
kül mégis felépítették, ami abból derült ki, hogy a Bu
dapesti Hírközlési Felügyelet meghívót küldött a bázis
állomás fennmaradása ügyében 2000. május 30-ra össze
hívott egyeztető tárgyalásra. 

A 2000. május 25-én elvégzett helyszíni szemlém 
során a következőket tapasztaltam: A dombtetőre épí
tett, kerítéssel körbevett toronnyal és a mellette lévő 
berendezéssel mintegy 25 m2 nagyságú területen isme
retlen mélységig pusztították el a leló11elyet. Még na
gyobb baj, hogy szintén a dombtetőn kb. 250 m2 nagy
ságú felületen a talaj feltúrásával, a felső réteg letolásá
val szintén megbolygatták, illetve elpusztították a kö
zépkori település ide eső részét. A felszínen cserepek, 
ember- és állatcsontok, egy helyen kemence vagy tűz
hely maradványai hevertek. 

Valószínű, hogy amennyiben a torony fennmarad, 
a vele kapcsolatos tevékenység (pl. út építése) a lelónely 
további pusztulását eredményezheti. Ezért a május 30-
i egyeztető tárgyalásra küldött levelünkben természe
tesen nem járultunk hozzá a bázisállomás fennmaradá
sához. A történtekró1 tájékoztattam a megyei múzeum
igazgatót, és kértem, hogy a múzeumigazgatóság tegyen 
feljelentést a lelónely tudatos pusztítása miatt. 

8 7. Dalmand határa 
(Tolna megye) Kk. 1 

Kőv ÁRI KLÁRA 

Méhész-híd: A 2000. július 1 -jén készített légi felvételen 
egykori vízfolyás és gödrök nyomai látszódtak. A hely
színen szeptember 28-án nem találtunk leleteket. 
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Nagy-tó: 2000. július l -jén fotóztam a lelóbelyet, 
előtte nem volt ismert. A Nagy-tó völgye felé K-ÉK feló1 
nyíló kisebb völgy két oldalán világos foltok láthatók a 
felvételeken. Ugyanitt a terepen a szántás színe kissé 
szürkésebb a környezeténél. A bejárás során (késő) kö
zépkori kerámiatöredékeket gyűjtöttem. A felvételeken 
a település két foltra látszik elkülönülni, a terepen vi
szont a leletek szóródása ezt nem igazolja, É-D irányban 
áthaladva több helyen is, folyamatosan jöttek elő a le
letek. 

Petőfi u.: A július l -jei légi felderítés során találtam 
a lelóbelyet, az érett gabonában világosabb foltok régé
szeti lelóbelyre utaltak, kb. 150x150 m-es területen. A 
kisebb foltok közül kivált két nagyobb, hosszúkás nyom 
is. Szeptember 28-án végzett terepbejárásunk során a 
területen két foltban kő- és téglatöredékeket találtunk. 
Ezek közül a keletebbre, a Petőfi u. vonalában lévő ová
lis, a nagyjából sík terepbó1 30-40 cm-re kimagasló, kb. 
10x20 m-es folt intenzívebb volt. Mivel a lelóbelyen szá
mos késő középkori edénytöredéket találtunk, feltehető
leg középkori település és talán annak templomát sike
rült azonosítanunk. 

88. Dány, Szentkirály 
( Pest megye) Sza 

BERTÓK GÁBOR 

2000. július 6-án Gódor András dányi polgármester be
jelentése nyomán helyszíni szemlét tartottam a Dány 
községhez tartozó Szentkirályon, ami Dánytól DNy-ra, 
6 km-re helyezkedik el félúton Dány és Isaszeg között, 
az országút mellett. Itt, az országúttal párhuzamosan 
kiépülő Andrássy úton (hrsz. 1942/5) építkeztek. 

A leletek - szarmata kézzel formált fazék fenéktö
redéke, fedő gombja, néhány szürke, korongolt edény
oldal, egy kívül-belül barna festésű római tál fenéktöre
déke és néhány állatcsont - a bejelentő kőművesek el
beszélése szerint a (most már csaknem kész) ház és mel
léképületek alapozásakor kerültek elő szétszórtan a te
lek egész területén, a mai felszíntó1 kb. 80 cm mélyen. 
Ez alapján úgy tűnik, hogy a leletek nem köthetők ob
jektumhoz, csak réteghez. 

A topográfiai terepbejárások idején körülhatárolt 
lelóbelyek közül kettő is található a szóban forgó telek 
közvetlen szomszédságában. Mindkettő Pusztaszent
király-Tápió-part néven szerepel: 5/10. és 5/11 .  lh. A 
Felső-Tápióra futó enyhén lejtő dombhátakon kerül
tek elő, hasonlóan az Andrássy úti lelóbelyhez. Mivel 
csak az 5/11 .  lelóbelyen találtak szarmata cserepet, 
valószínűnek tűnik, hogy az Andrássy úti lelóbely is 
ennek a nyúlványa. 

Az építkezés területén még kisebb földmunkák vár
hatók. Ezek megfigyelésének szükségességére levélben 
hívom fel a tulajdonos és az önkormányzat figyelmét. 

A Drag. 37. formát utánzó római táltöredék alapján 
a lelet a 2-4. századra keltezhető. 

KULCSÁR VALÉRIA 

89. Decs, Ete 
(Tolna megye) Kö 
A mintegy 700x300 m kiterjedésű mezőváros intenzív 
terepbejárását 1997-ben kezdtük el, majd 1999-ben foly
tattuk. A leló11ely D-i részén halad az ún. decsi Szó1óbe
gyi út. 2000 márciusában az út É-i oldalán folytattuk a 
terepbejárást. Annak ellenére, hogy az egész terület 
szántás, a megfigyelési körülmények nem voltak azo
nosak. A lelónely e nagyobbodik, É-i felén be tudtuk 
fejezni a munkát. A felszínen közepes sűrűségben for
dultak elő edénytöredékek, kályhaszemtöredékek, né
hány vastárgy, illetve bronz. Az egykori házak helyén 
elég sok az állatcsont is. A település legintenzívebb ré
szein több kiszántott tűzhelyet, kemencét, kormos, 
paticsos foltot figyeltünk meg. 

A költségeket a mezőváros kutatására kapott OTKA 
pályázati pénzbó1 fedezzük. A 2000. évi költség kb. 
80 OOO Ft. 

Az ősz folyamán a Szó1ónegyi úttól D-re lévő terüle
tet jártuk be. A vizenyős területbó1 alig kiemelkedő dom
bot már a 19. század második felétó1 szántották, ezért itt 
nagyon nagy a pusztulás: itt már légi fotón sem látszanak 
objektumok; az edénytöredékek pedig igen apróra tör
tek. A talaj megfigyelésre alkalmas volt. Leletek csak az 
ártérbó1 kiemelkedő dombháton fordultak elő. Objektum
ra utaló nyomokat (tégla- és kőtörmelék) a templomtól 
D-re fekvő területen figyeltünk meg. A kerámiatöredé
kek igen aprók. Zömük fazéktöredék, de találtunk kály
haszem-, kályhacsempe-, fedő-, korsó-, csésze- és bogrács
töredékeket is. A felszínró1 gyűjtöttünk be egy ép laka
tot, egy kulcsot, több késtöredéket is. A leletek az ármen
tes dombháton elég sűrűn fordulnak elő. 

Ezzel befejeztük Ete középkori mezőváros intenzív 
terepbejárását, összesen 416 db 20x20 m-es négyzetet 
jártunk be részletesen. 

MIKLÓS ZSUZSA - VIZI MÁRTA 

90. Decs, Pu lavár 
(Tolna megye) 0 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1999-
2000. évi felhasználásra 307 OOO Ft támogatást nyújtott 
a Tolna megyei földvárkutatáshoz. Cél a mezőgazdasá
gi munkák miatt már teljesen elpusztult, felszíni nyo
mokat már nem mutató őskori és középkori várak fel
derítése volt. A légi fotózást 1999 decemberében hó
ban, valamint 2000 tavaszán, különböző megfigyelési 
és időjárási körülmények között végeztem. 

Pulavár esetében a kutatás eredménytelen maradt, 
erődítésre utaló nyomokat nem láttam. 

9 1 .  Dénesfa, Cseri-dűlő 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Ró, Kk 

MIKLÓS ZSUZSA 

2000. február 7-én helyszíni szemlét folytattunk Dénesfa 
határában a Kapuvár-Répcelak közötti gázvezeték 
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nyomvonalában. A fűmagnyerésre használt táblákban 
igen rossz megfigyelési körülmények között gyűjtöttünk 
néhány kerámiatöredéket, melyek egy része őskori jel
legű, a többi a késő középkorba tartozik. 

2000. május 11-12-én a MOL középnyomású gázve
zeték-fektetés munkálatai során kihumuszolt felületen 
szórványosan római kori és középkori kerámiatöredéke
ket, vassalakot gyűjtöttünk. A 200 m hosszú, 7 m széles
ségben megnyesett területen 2 szabályos kerek gödröt 
tártunk fel, melyek leletanyagot nem tartalmaztak. 

92 .  Dénesfa ,  Szikes-dűlő 
( Győr-Moson-Sopron megye) Ő, R, B, Kö 

EGRY ILDIKÓ 

A MOL Kapuvár-Répcelak közötti középnyomású gáz
vezeték-fektetési munkálatai tették szükségessé a lelő
hely nyomvonalba eső területeinek feltárását. 

2000. február 7-én a soproni múzeum Régészeti 
Adattárában nyilvántartott népvándorlás kori leló11e
lyet bejárni nem tudtuk (frissen trágyázták az egész 
táblát) , viszont a hozzá csatlakozó táblában (ez lucer
nás, illetve füves volt) , néhány őskori és középkori cse
repeket gyűjtöttünk a kijelölt nyomvonalszakaszról. 
2000. március 23. és június 15. között a gázcsőfektetés 
során 1400 m hosszan, 7 m szélességben, átlagosan 50 
cm mélyen kihumuszolt felületen összesen 78 objek
tumot tártunk fel. Ezek közül egy középkori kemence 
megmaradt sütőfelülete és 2 gödör tartozhatott bizto
san a középkorba, míg a többi betöltése és leletanyaga 
alapján az őskorba sorolható. A kora bronzkori Makó 
kultúra szórványos településnyomait találtuk néhány 
gödörben, 48 objektum pedig a középső rézkori Fur
chenstich-kultúra nagyon változatos és gazdag lelet
anyagát tartalmazta. 

93 .  Dombóvár, Gólyavár 
(Tolna megye) Kk 

EGRY ILDIKÓ 

2000 tavaszán légi fotózást követően bejártam a vár kör
nyékét, amelyet most felszántottak. A durva, száraz 
mélyszántás ellenére sok a lelet (késő középkor, török 
kor) . Sok a hamus folt. Az egész, az ártérbó1 kiemelkedő 
dombon a megművelt területen gyűjthetőek leletek. Né
hány vastárgy is előfordult. 

A vár belsejében a fű, illetve a bodza miatt részle
tes megfigyeléseket sem lehet tenni. Az É-i oldalon álló 
fő falcsonk állapota elég rossz. Bolygatásnak a nyoma 
nem látszott. 

94.  Dombóvár, Szigeterdő 
(Tolna megye) H ,  Á. Kk 

MIKLÓS ZSUZSA 

2000-ben folytattuk a 13. században épült és a 16. szá
zad elején elpusztult kis vár feltárását. Előző évben tel-

jesen kitisztítottuk a lüxlü m-es alapterületű, 5x5 m-es 
belméretű tégla lakótornyot; ezen kívül az É-i és K-i ol
dalon elértük a középkori járószintet. 

Idén szelvényekkel tártuk fel a torony környékét, 
tisztáztuk a rétegeket: az eredeti, sárgás altalajba mé
lyítve 10-11. századi gödröket találtunk. Ezek felett he
lyezkedik el a kora Árpád-kori humusz, elég sok lelet
tel. Ebben a sötétszürke-fekete talajban objektum folt
ját nem lehetett megfigyelni. A humusz felett követke
zik az a sárgás, enyhén kevert agyagréteg, amelyet a vár 
építésekor sáncárokból termeltek ki és terítettek el a 
domb tetején. 

Ismét dolgoztunk a téglaégetőtó1 K-re lévő terüle
ten: nagyrészt tisztáztuk a téglaégető munkagödrének 
alakját, kiterjedését (a D-i, DK-i oldalon újkori bolyga
tás miatt bizonytalan a gödör széle) . Oldala - a jelek 
szerint - már a középkor folyamán besúvadt. A gödör 
alját nem értük el omlásveszély miatt. 280 cm mélység
ben még mindig téglatörmelékes a talaj . Egy-egy réteg 
között érintetlennek látszó lösz figyelhető meg. A gö
dör 260 cm széles volt, hossza megegyezett a téglaége
tőével. K felöl lépcsőzetesen mélyült. 

A téglaégetőtó1 K-re egy kora Árpád-kori házrészle
tet tártunk fel kemencével. E ház és kemence felett pe
dig késő középkori téglakemence és hozzá tartozó járó
szint bukkant elő. Ez a kemence a jelek szerint szabad
téren helyezkedett el. 

Az ásatáson részt vett Mészáros Orsolya régész
hallgató (ELTE) . A feltárás költségeit részben Dombó
vár város önkormányzata biztosította, részben a Nem
zeti Örökség Programon elnyert pályázati pénzbó1 fe
deztük. 

A leletanyag a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum
ba került. 

MIKLÓS ZSUZSA 

95 .  Dormánd, Csincsai benzinkút  környéke 
( Heves megye) B, LT, Sza , Á 
A Heves megye területén keresztülhaladó MOL-veze
ték nyomvonala mentén, a 71,25-71,45 km-szelvényben 
előkerült régészeti lelónelyen már 1999-ben megkezd
tük a leletmentést. A régészeti munkálatokat az új ter
mékvezeték lefektetése és az ezzel járó földmunkák tet
ték indokolttá, ugyanis az új vezeték helyén és 5 m-es 
biztonsági sávján belül, a terepbejárás utáni várakozá
soknak megfelelően, régészeti objektumok kerültek elő. 
A leló11ely egy kb. 2-3 ha területet lefedő dombtetőre 
esik, mely kimagaslik környezetébó1. A MOL-vezeték a 
domb D-i és K-i lejtőjének alján húzódik és így kutatási 
helyszínünk is csak erre a területre korlátozódott. 

Az 1999-es évben mintegy 80 régészeti objektum 
nyomát észleltük a kb. 200 m hosszon és 5 m szélesen 
lehumuszolt biztonsági sávon belül, és ebbó1 mintegy 
60 objektum kibontását végeztük el. Ezek kora és késő 
bronzkoriak, kelta koriak, szarmaták, illetve kora Árpád
koriak voltak. 
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Az idén egyrészt az eddig bontatlan objektumok fel
tárását fejeztük be, másrészt két helyen tovább szélesí
tettük az 5 m széles szelvényt. A szelvény bővítésére a 
tavaly csak részben feltárt Árpád-kori kemencék, illet
ve egy körárok környezetében került sor, a jelenségek 
szerkezetének tisztázása céljából. A bővítés során ter
mészetesen újabb objektumok is eló'kerültek, melyeket 
szintén kibontottunk. Az idei évben a nagyméretű ko
rai bronzkori gödrökbó1 került elő gazdagabb leletanyag, 
de feltártunk egy újabb kelta házat és további Árpád
kori gödröket is. A területen április elejétó1 május vé
géig folyamatosan dolgoztunk, majd egy hosszabb szü
net után, július végén, egy újabb hetet töltve itt befe
jeztük a lelóbely kutatását. 

Munkánk eredményeképpen kiderült, hogy min
den fentebb említett korszakban létezett település a 
domb területén, azonban a mindenkori település szer
kezetére nézve - a kutatási terület elhelyezkedése és 
viszonylag kis mérete miatt - kevés információval ren
delkezünk. 

DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ 

96.  Döbrököz, Vár 
(Tolna megye) Kö 
2000 tavaszán bejártam a vár környékét, amely most 
nagyrészt szántás. A K-i oldalon több hamus folt látszik 
az ártérbó1 kiemelkedő domb peremén. Ezeken a he
lyeken több a cserép és az állatcsont. A Ny-i oldalon 
kevesebb a lelet és a hamus folt. 

97. Döbrönte 
( MRT .ii . k. 2 .li /  1 .  lelőhelytől É-ra )  
(Veszprém megye) Kö 

MIKLÓS ZSUZSA 

Döböröntén a BEFAG Rt. Pápai Erdészete erdőt kíván 
telepíteni. Az első próbaárokkal beleástak egy többré
tegű középkori temetóbe. Feltehetően ez lehetett a kö
zépkori falu templom körüli temetője, bár az egykori 
Szt. Margit templomra (említés 1388, 1499) a kopár, be
gyepesedett dombon jelenleg semmilyen felszíni nyom 
nem mutat. 

Augusztus 22-i kiszállásomat követően, 23-án hiva
talos levélben kértük az erdészetet, hogy a kérdéses he
lyet hagyják ki a telepítésbó1. 

RAINER PÁL 

98. Dörgicse 
(Veszprém megye) Ró, H,  Kö 
A dörgicsei polgármester értesítette a múzeumot, 
hogy a 25/4-5 .  és 29/1 -3. hrsz. telkeken, a középkori 
templomtól K-re, ÉK-re szántáskor nagyon sok csont 
került elő. 

Perémi Ágota 2000. december 1 -jén a helyszínen 
járt, ahol megállapította, hogy a 60-70 cm mélységet 

elérő szántással megbolygatták a középkori temetőt és 
a középkori falu lakóházait. Távolabb, de még ugyan
ezen a telken jelentkező újabb csontok valószínűleg hon
foglalás-, kora középkoriak. 

2000. december 4-én újra kiszálltunk a helyszínre 
(dr. Palágyi Sylvia, Perémi Ágota régészek és Trexler 
Jánosné grafikus) , hogy berajzoljuk a sírok és a szürke, 
középkori edénytöredékeket tartalmazó lakóházfoltok 
helyét, illetve, hogy felszedjük a napvilágra került cson
tokat. A bejárás során észlelt hosszú, rózsaszínes kötő
anyagú sáv és a kőomladékos területen talált római kori 
tetőfedő cserepek egy római kori épület megbolygatá
sát is valószínűsítik. A középkori templom környéke és 
a templom feltárás<ü eddig is lényeges, többek között 
sírépítményekhez tartozó alakos kőfaragványokat ered
ményeztek. 

99. Drávagárdony, Török-domb 
(Somogy megye) Kk 

PALÁGYI SYLVIA 

2000. májusában egynapos munkával szintvonalas fel
mérést végeztünk a leló11elyen, mely Drávatamásitól K
re 2 km-re található. A Drávagárdonnyal határos terü
leten helyezkedik el a református temető (közigazgatá
silag ma Drávagárdonyhoz tartozik) . Itt emelkedik a 
csonka gúla alakú, platóján 25x25 m-es, 2 m magas, mes
terségesen kialakított, körülárkolt domb. Az árok nyo
ma ma már csak a Ny-i oldalon vehető ki, itt mai állapo
tában kb. 3 m széles, és 0,5 m mély. A dombon sírok 
vannak, földjükben leletanyag nincs. A domb az egyko
ri Dráva-medernek közvetlenül az É-i partján helyezke
dik el. Közvetlen környékén nincs lelóbely. Kicsit távo
labb, Ny-ra egy kelta-római előzményekkel bíró 13-16. 
századi település nyomait regisztrálta még 1990-ben Ró
zsás Márton, míg K-re ugyancsak elóbukkant egy bronz
kori lelóbely fölé települt 13-14. századi falu helye. 

A lelóbelyet egy 1603. évi írott forrás alapján a Drá
ván (Dráva)Tamásinál épített, rövid életű török híd É-i 
hídfőjének helyével azonosíthatjuk. 

1 00.  Drégelypalánk, Drégelyvár 
(Nógrád megye) Kk 

Kov Ács GYÖNGYI 

A vár andezittufa-konglomerátból álló, É-D-i irányú, 
hosszúkás sziklakúpon helyezkedik el. D-ró1 sziklába vé
sett gyalogkapu nyílik felvezető lépcsős folyosóval. A 
Ny-i és É-i oldalon magasan álló, részben romos, rész
ben állagvédelemben részesült falak két félkörös, kis
méretű, korai ágyútoronnyal. K-en koronáján cserjével 
benőtt, leszakadó sziklafal, itt-ott falmaradványok talál
hatók. A sziklakúpon a romos falak részben a talajszin
ten állnak, som és egyéb cserjékkel, bozóttal teljesen 
benőve. 

A vár területén a Drégelyvár Alapítvány szervezé
sében 1989 óta folyik állagvédelmi munka. A munkák 
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további folytatásához most már elkerülhetetlenné vált 
a régészeti előkészítő munka. 1999-ben a vár területé
nek geodéziai felmérését a tulajdonosi jogokat gyakorló 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság elvégeztette. Az 1 :200 lép
tékű felmérési rajzokon magassági koordinátával fix pon
tok kerültek rögzítésre. A felméréseken EOV-geodéziai 
háló is készült. A felmérés során a természetes terep
tárgyakon kívül mesterséges fix pontok - csapok - is 
elhelyezésre kerültek. Felméréseinkhez e térképészeti 
anyagot is használtuk. 

A Nemzeti Örökség Program '99 pályázat kereté
ben végzett 2000. évi régészeti munka célja kettős volt: 

1. Veszélyeztetett falmaradványok és környezetük 
kutatása az állagmegóvó munkák biztosítására. 

2. Miután hivatalos régészeti kutatás a várban még 
nem volt, a vár területének szondázása a rétegviszonyok 
és a kronológia tisztázására, átfogó információk szerzé
se a késó'bbi kutatási irányok meghatározásához. A ku
tatás során a különböző kutatási pontokat a kutatásuk 
megkezdése szerinti sorrendben természetesen növekvő 
arab számokkal jelöltem. A szám után a kutatási felület 
jellege szerinti árok, szelvény, szonda vagy blokk elne
vezés került. 

A munka során információt szereztünk az alsó szik
lakapu és a nagy Ny-i fal D-i vége között jelentkező 
korai falról, illetve a két fal és a sziklacsatorna viszo
nyáról. A belső - korai fal belső alapozási kiugrása jel
zi a falon belüli járószint egykori helyét. A fal (tört kő 
falazat erős fehér mészhabarcsban) a lépcsőzetesen tö
redezett sziklafelszín derekán, mesterségesen megfa
ragott sziklaalapzatról indul. Külső falsíkja a függő
legesbó1 rézsűsen kihasasodó. A sziklakapu mellett 
vagy íves, vagy tompaszögű sarkos kiképzéssel fordult 
be a kapu síkjába. A sziklacsorgó végével van egy vo
nalban. Feltehetően a sziklacsatorna e korai falhoz ké
szült. A késó'bbiekben a korai fal elé eléköpenyeztek, 
befalazva a csatornát is. Ekkor nyerte el a Ny-i külső 
fal jelenlegi formáját. E fázis sarokkiképzése még nem 
tisztázott. 

A 2. sziklakapuhoz egy K-Ny-i irányú, kb. 250 cm 
vastag fal kapcsolódik. A 2. sziklakapu lépcsőjén felérve 
a kutatás egy újabb K-Ny-i irányú falat mutatott ki. Vas
tagsága 185 cm. A korabeli járószinthez képest legma
gasabb pontja 230 cm. A D-i falnak nevezett falon egy 
kapu nyílik, melyet idő hiányában nem tártunk fel, il
letve visszatemettük. A D-i falon belül, a vár platóján 
nyitott árkok egy a K-i oldalt elfoglaló várudvart, K-i 
oldalán alapszinten kb. 120 cm vastag kerítőfallal, Ny-i 
oldalon helyiségsort mutattak ki. Az első árokkal átvá
gott helyiségben egy késó'bbi járószintnek is kellett len
ni, de erre csak másodlagos bizonyítékok vannak. Fel
töltése 16-17. századi anyagot tartalmazott. Ezen kívül 
három agyagtapasztásos padló került elő egymás alatt. 
A legfelső (2. padló) tekinthető az 1552-es ostromig hasz
náltnak. A legalsó 13-14. századi. Mindhárom padló 
átégett. A legalsón vastag elszenesedett szalmaszerű 
anyag volt. Az épület K-i (kő)fala a legfelső (2.) padló-

hoz tartozott. A másik két padló a fal alá futott be. Az 
árok alsó rétegeibó1 réteghez nem köthetően szórvány
ként egy 13. századi báni dénár került elő. Az árok Ny-i 
végén a Ny-i belső fal külső falsíkját nem sikerült meg
fogni. A fal belső oldalán sem tudtunk lehatolni a szál
kőig, mert laza omladék jelentkezett. A Ny-i belső fal
hoz itt egy osztófal is csatlakozott, mely késó'bb épült, 
mint a Ny-i belső fal. A Ny-i belső fal további szakaszán, 
a Szondi-síremlék mögött 350 cm magasan áll. Itt fi
gyelhető meg, hogy belső oldalán egy födémszint kiug
rás van, tehát az épület itt többszintes volt. A fal külső 
oldalán utólagos gerendafészkek sorakoznak. Ebbó1 fel
tételezhető, hogy a Ny-i külső és a Ny-i belső fal közötti 
- eredetileg nyitott - falköz (cvinger) a késó'bbiekben 
szintén helyiségsorrá lett átalakítva. A Ny-i belső fal a 
2. és 9. árokban korainak bizonyult, alapozási szintjé
hez kapcsolódó rétegben 13-14. századi korai spirálvo
nalas kerámia volt. 

A 9. árokban ismét helyiségre bukkantunk, mely
nek legfelsó'bb járószintje téglaburkolatú volt. Felette 
vastag pusztulási réteg került elő. Az árokban még két 
másik járószint volt kimutatható. Több szinten cölöp
helyek is előkerültek. A felsővárat É-ról lezáró nagymé
retű torony DNy-i sarka az árokban érte el a Ny-i belső 
falat. A rétegviszonyok egyértelműen mutatták, hogy a 
torony egészen késői. A további kutatóárkok a torony 
területén létesültek. A torony építése több periódust mu
tat. Az É-i fal első periódusában másodlagos helyzet
ben került beépítésre a külső oldalon egy ablak szárkő, 
az ÉK-i belső sarokban pedig egy ablakosztó. A két fa
ragvány azonos szinten helyezkedett el. Dokumentálás 
után helyükró1 kiemeltük azokat. Eredetileg a pince fe
lett is sík födémes megoldást utólagos beboltozással vá
lasztatják meg. A boltozat miatt az É-i falat belülró1 kö
penyfallal látják el. A köpenyfalban szintén megfigyel
tünk másodlagos helyzetű kőfaragványt, de egyelőre a 
helyén hagytuk. A boltozat tengelye K-Ny-i irányú. A 
boltváll egy része az ÉNy-i belső sarokban meg is ma
radt. A torony É-i falának K-i fele erősen romos állapot
ban volt. A kutatás, felmérés során egyértelművé vált, 
hogy megerősítése sürgős. A fal egy része mindkét ol
dalról középen elvékonyodott, kötőanyaga pergett. A 
négyzetrajzokhoz szükséges faltisztítást sem tudtuk el
végezni állaga miatt. 

Az ásatási keret falkonzerválási részét ide használ
tuk fel statikai megerősítésre. A torony többi, felszínen 
lévő fala habarcskikenést kapott. A torony és az É-i zá
rófal között egy kis sziklaudvar található. A kutatás so
rán egyes szondáknál csak a falirányok tisztázására tö
rekedtünk, ezért az omladék alatti rétegekbe már nem 
mentünk bele. 

Összegzésül elmondható, hogy a vár területén om
ladékkal takarva jelentősebb maradványok vannak. A 
2. sziklakapu feletti rész (felsővár) korai része a Ny-i 
belső fal, mely már eredetileg is többszintes épület fala 
volt. A sziklaplató Ny-i részét épület, K-i részét udvar 
foglalta el. A plató É-i végének korai állapotáról nincs 
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információ, igen későn ide egy legalább két periódusú, 
robusztus tornyot emeltek. 

A felsővárat Ny-ról és É-ról a szikla derekára épí
tett falakkal határolt alsóvár öleli körül. A Ny-i külső 
falnak szintén van egy korai periódusa. Az alsó- és a 
felsővár Ny-i falai között húzódó falszorost feltétele
zésem szerint a késóobiekben beépítik. Az előkerült 
leletanyag zömében 15-16. századi, az alsóbb, sziklá
hoz közeli feltöltési rétegekbó1 korai, 13 .  századi kerá
miák nagy darabjai kerültek elő. A kutatás meglepő 
eredménye, hogy a zárórétegek 17. századi leletanya
got tartalmaznak. 

A munka során több gótikus építészeti tagozatra 
bukkantunk. Az É-i toronyba másodlagos ablakeleme
ken kívül a plató D-i részén egy kandalló élszedett ele
me és kváder került elő. Feltehetően egy teljes kapu in 
situ helyzetben található a 2. sziklakapu feletti részen. 

A munkát a Drégelyvár Alapítvány által pályázott 
pénzbó1 folytattuk. 

1 01 .  Dunafa lva , római el lenerőd 
( Bács-Kiskun megye) Ró, Á, Kö 

MAJCHER TAMÁS 

2000. szeptember 19-én lakossági értesítést kaptunk ar
ról, hogy az ellenerőd csekély maradványait szétverik, 
köveit elszállítják. 

Október 16-án Székely György régésszel megtekin
tettük a helyszínt. 274 cm-es vízállás mellett a romok jó 
része a partra került. A kikötő D-i bástyájának Ny-i (Du
na feló1i) falán látszik, hogy újabb kövek hiányoznak. 
Magam a rombolást kis mértékűnek láttam. Sajnos ép
pen ez a fal van a víz alatt. 

Árpád-kori és középkori cserepeket is gyűjtöttünk 
innen. 

KŐHEGYI MIHÁLY 

1 02 .  Dunakeszi , Alagimajor, templomrom 
( Pest megye) Kö 
A millenniumi műemlék-helyreállítások keretében 
2000. év tavaszán került sor a Dunakeszihez tartozó 
Alagimajor területén álló templomrom régészeti ku
tatására. A templom a középkori Alag falu plébánia
temploma volt. A falu birtokosa a köznemesi szánna
zású Alagi-család volt, akikró1 az első adatunk 1328-
ból származik. A falu történetére, az Alagi-család pe
res ügyeire vonatkozóan számos adat áll rendelkezé
sünkre. Ezekbó1 kiderül, hogy a 15 .  század végén Mi
kófalvi Bekény Dénes tulajdonába került. A templom 
patrónusa Szűz Mária volt. 

Az ásatás igazolta a korábbi évtizedekben készült 
felméréseket és eló'kerültek a kváderfalú körtemplom 
7,65 m átmérőjű hajójának falai, annak többé-kevésbé 
épségben megmaradt, élszedett lábazati párkányának 
maradványai. A templom félköríves szentélyzáródása a 
késóobi poligonális szentély építésekor - majd újabb 

bolygatásoknak köszönhetően - az alapfalakig elbontás
ra került, mindössze északi íves indításának maradvá
nyai voltak azonosíthatók a kései szentély É-i falában. 
Ebbó1, valamint a szentélyfal kiszedési árkának elhelyez
kedésébó1 szerkeszthettük ki azt a körívet, mely hipote
tikusan a szentély alakját megadja. 

A körtemplom legkorábbi padlója még a középkor
ban lemélyítésre került, így nem tudjuk, milyen viszony
ban volt azzal a kis fülkével, melynek maradványait az 
É-i hajófalban a korai szentély indításánál találtuk meg. 
Valószínűleg szószék, esetleg mellékoltár állhatott itt. A 
bejárat DNy-ról nyílott, a kapu Ny-i kávájában megta
lált fészek valószínűleg kapu bélletének emléke. Ehhez 
tartozhatott az oszlopbéllet-lábazat, mely ősszel a te
reprendezés során került elő. Az attikai tagozat mere
dek profilozása Magyarországon 12. századi faragvá
nyainkon figyelhető meg, továbbélésével a 13.  század 
elején is számolhatunk falusi templomainknál. Az ása
tást követően egy fa kivágásakor előkerült háromeres 
levél- és indamotívummal díszített, szintén a kapuzat
hoz tartozó fejezet korát - az analógiák ismeretében - a 
12. század közepéig lehet felkeltezni. A körtemplom ke
letkezésekor viszont figyelembe kell vennünk, hogy 
kváderfalú falusi templomokat hazánkban nem építet
tek a 12. század vége előtt. Mindezek alapján a körtemp
lom korát a 12. század második felére határoztuk meg, 
azzal a megjegyzéssel, hogy véleményünk szerint a fe
jezettöredék díszítőmotívumát falusi templomok eseté
ben a szakirodalomban megadottnál késóobre is lehet 
keltezni. Más keltező leletanyag a rom bolygatottsága 
miatt nem került elő. Feltehetően már ekkoriban elké
szült a templom körítőfala, melynek egyes szakaszait a 
tereprendezés során figyelhettük meg. 

Késóob épült a legyező alakú sekrestye, melynek 
padlószintje talán még a körtemplom legkorábbi, ma
gasabb szintjéhez igazodott. A hajófalba tört utólagos 
bejárat mindenesetre már figyelembe vette a már emlí
tett fülkét. A templom padló lesüllyesztésekor lépcső ve
zetett fel a sekrestyébe. 

A 14-15 .  században épülhetett a ma is magasan ál
ló, támpillérekkel erősített poligonális szentély, mely
nek pastofórium-fülkéjét és egy középosztós ablakának 
könyöklőkövét még ma is láthatjuk a falban. A szentély 
új téglapadlót kapott és átalakították az említett román
kori fülkét is. Egykori boltozatának már csak lenyomata 
van meg a szentélyfalon, ugyanis késóob új boltozat ké
szült, melynek ma is látható indításai magasabbra ke
rültek a korábbi konzoloknál. Az új boltozat kétszer hor
nyolt bordákkal készült, rajtuk a rózsaszínű festéssel és 
még egy meszelésréteggel. E profil alapján az átbolto
zás korát a 15 .  század végére-16. század elejére keltez
zük, és valószínűleg Mikófalvi Bekény Dénes személyé
hez köthetjük. A rom helyreállítása folyamatban van. 
Építész Máté Zsuzsanna, kerttervező Szabadics Anita 
(Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Köz
pont). 

FÜLÖP ANDRÁS 
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1 0 3 .  Dunakeszi , Fatelep 
( Pest megye) R, B ,  LT, Sza, N 
2000. május 4-én észleltem, hogy Dunakeszin, a belte
rület D-i végénél, a 2. sz. főút mellett, a Topográfiában 
5/3. számon szereplő lelónely D-i részén (MRT XIII/2. 
k. „Kopolya" néven) földmunka folyik. Érdeklődésemre 
elmondták, hogy az itt működő fatelepet bővítik; ehhez 
a humuszt eltávolítják, majd a területet építési törme
lékkel feltöltik, ezt tömörítik, végül az egészet lebeto
nozzák. A vastag humuszréteg miatt 40-80 cm-ig mélyí
tettek, helyenként azonban ennél mélyebbre mentek. 
Elsősorban a terület nagyobb, É-i sávjában, ahol átlag 
100 cm-t is elérte a mélyítés. Ezen a részen a régészeti 
objektumokat nagyrészt tönkretették. A terület D-i sáv
jában a lehumuszolt felületen több tucat objektum folt
ja mutatkozott. A munkálatokhoz a Pest Megyei Mú
zeumok Igazgatóságától engedélyt nem kértek, annak 
ellenére, hogy korábban a területre vonatkozó rende
zési tervekhez adott állásfoglalásunkban két esetben is 
jeleztük az önkormányzatnak: a területen ismert és nyil
vántartott, fontos régészeti lelóbely van. A múzeum
igazgatóság kérésére az önkormányzat jegyzője május 
9-i határozatában a munkát leállította, és kötelezte a 
terület tulajdonosát, hogy vegye fel a kapcsolatot a te
rületileg illetékes váci Tragor Ignác Múzeummal. Ez 
megtörtént, azonban a meginduló tárgyalások nem ve
zettek eredményre. Ezért a felek kérték a Kulturális 
Örökség Igazgatóságának közreműködését a további 
egyeztetéshez. 

A 2000. június 2-án tartott helyszíni bejárás ered
ményeképpen megállapodás született a múzeumigaz
gatóság és a terület tulajdonosa között. Ennek értelmé
ben a tulajdonos vállalta 1200 m2 nagyságú területen a 
régészeti feltárás költségeinek fedezését. Vállalta továb
bá, hogy az ásatás befejezése után a lehumuszolt terü
let fel nem tárt részét a múzeum képviselőjének jelen
létében vissza temeti úgy, hogy legalulra legalább 20 cm 
vastagságban tiszta földréteg kerül. 

A feltárást 2000. június 27-július 10. között végez
tem el. A megbolygatott terület nagysága 5700 m2, ebbó1 
1852 m2-t sikerült feltárni. További 297 m2 nagyságú 
részen a felületet megnyestük, és az itt előkerült objek
tumok foltjait a geodéziai felmérésen rögzítettük. 

Összesen 53 objektumot tudtunk kibontani. Közü
lük az 5 .  számú nagy valószínűséggel földbe ásott épít
mény részlete, és a vatyai kultúrához sorolható. Sajnos, 
annyira kis része esett a feltárható területbe, hogy alak
ját és szerkezetét nem lehetett tisztázni. A 42. számú 
kemencének csak a feneke maradt meg, ennek alapozá
sát apró kavicsokból készítették. A betöltésébó1 eló'"ke
rült, kézzel formált fazék töredékéró1 a késóbbi vizsgá
lat döntheti el, hogy római kori vagy népvándorlás ko
ri. A többi objektum hulladékgödör, kor szerinti megosz
lásuk a következő: 5 gödörben a badeni kultúra klasszi
kus szakaszának kerámiája volt. 8 gödör bronzkori, 
valószínűleg a vatyai kultúrához tartozik ( ezekbó1 kisszá
mú és kevésbé jellegzetes leletanyag van). A 49. gödör-

ben a halomsíros kultúra jellegzetes cserepei voltak. Két 
gödör valószínűleg kelta. 20 gödör szarmata cserepeket 
tartalmazott, kettóben egy-egy kis sigillata töredék is 
volt. Két gödörben kvád jellegű cserepeket találtunk. A 
késő népvándorlás korhoz (8-9. sz.) sorolható két gö
dör. Három gödör annyira kevés és jellegtelen cserepet 
tartalmazott, hogy a koruk bizonytalan. Nyolc gödör
ben (gödöraljban) nem volt kerámia. A leletanyag össze
tétele megfelel a korábbi kutatásokból, illetve terepbe
járásokból ismertnek; csupán újkőkori cserepek nem ke
rültek elő. 

Megjegyzendő, hogy a feltárás előtt, a lehumuszolt 
felületen megfigyelt „2. sír" szintén hulladékgödörnek 
bizonyult, és az itt előkerült csontok nem ember-, ha
nem állatcsontok. 

1 0Lt .  Dunakeszi , Malom-árok 
( MRT 9.  k. 5/ 1 1 . ) 
( Pest megye) A, ú 

Kőv ÁRI KLÁRA 

A terepbejáráskor megfigyelt avar telep területén pin
cetömb kiemelése során végeztünk régészeti megfigye
lést és megelőző kutatást a 02/24 hrsz. telken. Előkerült 
két gödör és egy árok. Az 1 .  számú gödör lelet nélküli 
volt, a 2. számú gödör az árokból nyílott, foltjának színe 
teljesen egyöntetű volt az árokéval, amelynek alján II. 
világháborús bombát találtunk. E gödörben találtunk 
avar kori cserepet, mint ahogy találtunk a nyilvánva
lóan világháborús lövészárokban és felső bolygatott hu
muszos rétegekben is. 

105 .  Dunakeszi , Nádas 
(Pest megye) R, LT 

TETTAMANTI SAROLTA 

Lelóbelyünk Budapest és Dunakeszi határán, már Du
nakeszi területén a 2A út káposztásmegyeri lehajtójától 
É-ra a Dunakeszi, Székes-dűlő lelóbely közvetlen szom
szédságában, az Óceán-ároktól K-re fekszik. Leletmen
tésünk a Székes-dűlőn építendő Auchan áruházhoz ve
zető lehajtó nyomvonalán folyt. Kutatásunk előzménye
ként M. Virágh Zsuzsanna a mostani ásatáshoz közvet
lenül kapcsolódó területen 1995-ben egy rézkori tele
pülés erősen bújtatott objektumait tárta fel. 

2000. szeptember 4-23-ig tartó ásatásunk a koráb
bi kutatásokhoz hasonló eredményeket hozott. A felszí
ni humusz a feltárt, mintegy 1500 m2-es területen ko
rábbi földmunkák során erősen sérültnek bizonyult, a 
korábban itt végzett földkitermelés következtében időn
ként teljesen hiányzott. A felület egy részét késóbb 20. 
századi hulladékkal töltötték fel, amely viszonylag nagy 
mennyiségben került elő az ásatás során. A feltárt terü
let két kisebb, É-D irányú dombhátra esett. Az épen ma
radt részeken foltokban vörösesbarna, 20-40 cm vastag 
homok alkotta a felszínt, amelybó1 szórványosan őskori, 
többnyire rézkori cserepek kerültek elő. Ezen kívül em-
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lítést érdemel még egy grafitozott edény peremtöredé
ke, amely a kelta korra datálható. Ásatásunk során több 
gödröt és árkot találtunk, de ezek legnagyobb részt új
koriaknak bizonyultak. Az egyetlen, bolygatott őskori 
objektumból két, szépen díszített és formált, nagymé
retű orsógomb került elő, mindkettő a badeni kultúrá
ból származik. 

Szórványos őskori, többnyire szintén rézkori edénytö
redékeket találtunk az ásatástól É-ra fekvő felszántott te
rületen is, de objektumok nyomai itt sem jelentkeztek. 

A leló11ely feltártnak tekinthető. 
HORVÁTH LÁSZLÓ ANDRÁS 

1 06 .  Dunakeszi , Székes-dűlő 
A részletes jelentést lásd a 5-18. oldalon. 
( Pest megye) U, R, B, LT 

HoRv ÁTH LÁSZLÓ ANDRÁS - SZILAS GÁBOR -
ENDRŐDI ANNA - HORVÁTH M. ATTILA 

1 07. Dunaszekcső, castel lum 
( Baranya megye) Ró 
A 2000. évi ásatás június 26.  és július 21.  között, a római 
kori castellum körüli ásatások 3. évada volt, így a kivá
lasztott ásatási felületekró1 már rendelkeztünk előisme
retekkel. 

A Püspökhegyen feltárt tavalyi 4 sír mellé idén újabb 
kettőt találtunk meg. A temetőró1 alkotott képünket az 
újabb leletek jelentősen nem változtatták meg: a sírok 
irányítása, a kezek tartása az újabb sírokkal kiegészülve 
sem mutat egységes képet. Az idei sírmellékletek is a 4. 
század 2.  felébó1 valók. A sírok alatt talált telepnyomok 
korát pedig továbbra is az 1. századra tehetjük. 

A Szent János-hegyen 2000-ben is az egykori vicust 
kutattuk. Folytattuk a tavalyi kutatóárkos megfigyelé
seket, valamint három szelvényt is nyitottunk. Az 1 1  
1 -1/3.  szelvényekben nagyjából 3 egymást váltó kor
szakot különítettünk el, melyek egy igen kis időtávon 
belül követték egymást. A legkésóbbi, az 5. század ele
jére tehető időszak gödrei, azt megelőzték a 4. század 
második felének épületrétegei, legkorábban pedig a szin
tén 4. századra tehető pékműhely volt a kemencékkel 
és gabonatároló gödrökkel. Az 1/3.  szelvény Ny-i ré
szén azonban egy mesterséges, mély árkot találtunk, 
mely már a római kor elején is létezhetett, hiszen ké
sóbb a kemencéket ennek az ároknak a K-i falába mé
lyítették be. Az árok betöltése vegyes, kevert. A felső 1 
m-es rétegben 19 .  századi ezüstpénzek is voltak, ami 
azt mutatja, hogy az ároknak még a múlt században is 
volt valami markánsabb mélysége. Ma már csupán egy 
kisebb dellés látszik a felszínen. Korai római rétegeket 
tehát két helyen találtunk: az 1999. évi 1 .  kutatóárok 
D-i részén, az 1. szelvényben levő omladékfal alatt, va
lamint a 2000. évi 2. kutatóárok 3 .  szakaszának Ny-i 
felében és az 1/3 .  szelvény Ny-i harmadában. A szub
humusz fölött szórványos őskori cserepekkel datálha-

tó őskori termőréteg volt, bármiféle objektum, vagy 
jelenség nélkül. 

1 08 .  Dunaszekcső határa 
(Baranya megye) LT, Ró, Á, Kk 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2000. július 6-án terepbejárást végeztem a dunaszekcsői 
határban. Az alábbi leló11elyeket sikerült meghatározni: 

Bőváros - A falutól ÉK-re álló Szentháromság kápol
nától É-ra szó1ő található. A szó1ősorok között ritkán kőda
rabok hevernek. A nagyobbakat a szó1ősor végére kihord
ták és itt a dűlőút mellett hevernek. A kőkereszttó1 É-ra 
mintegy 150-200 méterre sűrűsödnek ezek a jelenségek, 
itt lehetett a templom. A dűlőúttól K-re, egészen a Duna 
felé szakadozott partig kertek vannak. Itt 500-600 m 
hosszan és 150-180 m szélesen található késő középkori 
cserép. Ez még a Szentháromság kápolnától D-re is átter
jed. Ennek a területnek a K-i végén meredeken szakad le 
a part a Duna felé. Itt kerültek elő az Árpád-házi és a 
szlavón pénzek. 

Gyerma - A községtó1 ÉNy-ra egy félkör alakú, kb. 
400-500 m átmérőjű domb belső (keleti) katlanában, vi
szonylag sűrűn kelta cserepek hevertek a felszínen. A te
rület nagy részét, a dűlőúttól D-re kukorica borítja, ezért 
az észlelési körülmények nem a legideálisabbak. Helybé
li vezetőm szerint, aki gyermekkora óta itt lakik, és figye
lemmel kíséri a területet, a tavaszi szántásban fekete-szür
ke hamus foltok mutatkoznak, melyeknek átmérője 9-
10 méter, de a domb tetején összefüggőek, s az 50 métert 
is meghaladják. Most találtunk két átégett piros-vörös fol
tot, melyek égésbó1 származnak (tűzhely?) . 

A dűlőút É-i oldalán, az úttól 110-130 méterre ró
mai cserepek, bélyeges tetőcserép került elő, 150-170 
x60-80 m nagyságú területen. Itt valószínűleg római 
villa állott. 

Martincza - A K-Ny-i irányú dűlőúttól É-ra lévő 
heretáblán kevés kelta cserepet találtunk. Az úttól D-re 
erőteljesen kiemelkedő domb van, mely K felé erősen 
lejt, majd az egész terepet a Belsőrétnek nevezett patak 
zárja. A domb tetején, több száz m2-es területen kő, cse
rép és emberi csont hever. Ez lehetett az egykori Szent 
Márton falu helye és temploma. 

Öreghegy - A Bátaszék-Mohácsi műúttól K-re, Bátá
hoz közel elterülő magaslaton kelta cserepek hevertek, me
lyeket a D-re lejtő völgy mindkét oldalán tudtunk követni. 

1 09. Dunaújváros, Vicus 
( Pest megye) 0 

KŐHEGYI MIHÁLY 

2000. november 13-17. között az Intercisa Múzeum 
megelőző feltárást végzett a 451/66 hrsz. telken, mely 
az egykori római kori polgári település pereméhez tar
tozott. A hírközlési kábel fektetéséhez szükséges árok 
mélysége 70 cm, hossza 110 m volt. A feltárás során ré
gészeti objektumot nem találtunk, az árokból kizárólag 
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20. századi építési hulladék került elő. Megállapítható 
volt, hogy a Domanovszky téren a Római városrész épí
tésekor jelentős mennyiségű földet hordtak az eredeti 
felszínre. A feltárás során ellenőriztük a vicus közelé
ben nyitott többi árokszakaszt, de régészeti lelet ezekbó1 
sem került elő. 

BúzA ANDREA - KEsz1 TAMÁS 

1 1 0. Ecsegfalva, 2 3 .  sz. lelőhely 
(Békés megye) U 
A lelónelyen augusztus 22. és szeptember 27. között foly
tattunk ásatásokat a Cardiff University, az MTA Régé
szeti Intézete és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum 
közötti megegyezés alapján, a megfelelő magyar hatósá
gok (Ecsegfalva község, a Körös-Maros Vidéki Nemzeti 
Park, Kulturális Örökség Igazgatóság) engedélyével. Az 
ásatási csapatot 22 egyetemi hallgató alkotta, köztük 3 
magyar hallgatóval. Magyar, brit és cseh specialisták szin
tén részt vettek a munkában. A 2000 és 2001-es évekre 
az ásatási munkát és a feldolgozást az Arts and Huma
nities Research Board (London) , a The British Academy, 
a The Society of Antiquaries of London és a Cardiff Uni
versity anyagi támogatása tette lehetővé. 

2000-ben az ásatás kizárólag a 23. sz. leló11elyre (az 
MRT 6. terminológiája szerint) koncentrált. Három ku
tatóárkot nyitottunk: A, B és C. Az A és B felületeket 
újranyitottuk, mivel azokban a feltárást már 1999-ben 
megkezdtük; a C felület új, az előzőktó1 valamivel dé
lebbre. Minden felületet finom kézi bontással tártunk 
fel, minden leletet kontextusa és rétege, valamint l xl 
méteres négyzetek szerint dokumentáltunk; ezen felül 
bizonyos kontextusokba a leleteket egyenként is leraj
zoltuk. A kiásott föld nagy részét 4 mm-es szitán átros
táltuk, bizonyos mintákat pedig flotáltunk, néha 250 
mikronos szitákkal. 

Az A felületen az ásatást befejeztük, dokumentál
tuk, és a kutatóárkot visszatemettük. A B  felületet vál
tozó mértékben tártuk fel, és 2001-ben fogjuk befejez
ni; télre azonban visszatemettük. A C felületen próba
ásatásokat végeztünk bizonyos kiválasztott négyzetek
ben, amelyet 2001-ben fogunk befejezni; ezt a felszínt 
is visszatemettük a télre. 

A leleteket a feltárással párhuzamosan megmostuk 
és katalogizáltuk. További elemzés céljából minden le
letet Budapesten és Szegeden raktározunk. 

A 2000. évi ásatási idény fő eredménye a megtelepe
dési réteg vastagságának és a leletek gazdagságának 
megállapítása volt a település központjában, Ecsegfalva 
23B leló11elyen, valamint annak kimutatása, hogy a fel
színi megtelepedési réteg milyen módon kapcsolható az 
altalajban jelentkező objektumokhoz, többek között a na
gyobb gödrökhöz. Továbbá az is egyre világosabbá válik, 
hogy a 23B felület különleges helyzete a lelónely köz
pontjában nem ismétlődik meg a periférikusabban 
elhelyezkedő 23A és 23C felületeken. A 23B felület, a 
mágneses anomáliák központi halmaza - mint azt az 

1998-99-es geofizikai felmérés kimutatta - egy kb. 30x50 
m-es te1iilet. Ez a közvetlen környéken a legmagasabb 
pont, amit dr. Sümegi Pál QATE, Szeged) és dr. Mark 
Gillings (Leicester University) felmérései is megerősí
tettek. A 23A és 23C felületek valamivel alacsonyabban 
helyezkednek el, a 23A közelebb a Kiri-tó meanderéhez, 
a 23C kicsit távolabb a Kiri-tó peremén futó töltés men
tén. Mindkét felszín kisebb mágneses anomáliát mutató 
területen fekszik, azonban felszíni leletek bőségesen je
lentkeztek. Így egyrészt ki lehetett mutatni, hogy egy Kö
rös leló11ely, amely a terepbejárások és a geofizikai fel
mérés alapján legalább 150 m hosszú, lebontható kisebb, 
a megtelepedés, és feltehetó1eg az aktivitások eltérő in
tenzitását mutató területekre, másrészt megállapítható
vá vált, hogy ennek a lelónelynek a központja kifejezet
ten jó állapotban maradt meg. 

PROFESSOR ALASDAIR WHITTLE - ZALAI GAÁL ISTVÁN 

1 1 1 .  Eger, Valide Szultána ( török) fürdő 
( Heves megye) Tö 
Az 1998-as megegyezés után a fürdő fűtőkamrájának 
végfalára épített újkori épület falát elbontották, majd 
az épület helyreállítása a műemlék fürdő-romjai javára 
megtörtént. 

E munka ugyan jórészt bontási és építési kőműves 
munka volt, de a fürdőegyüttes közelsége miatt állandó 
régészeti felügyeletet láttunk el. Szinte végig régészeti 
szakmai irányítással, és szükséges dokumentálással folyt 
a munka. Fontos eredménynek tekintjük, hogy a fürdő 
fűtőkamrájának megmaradt falmaradványától 280 cm 
távolságra, s teljes hosszában megépült egy véd-támfal, 
amely lehetőséget biztosít arra, hogy a fürdő eredeti, 
még megmaradt déli végfalát (fűtőkamra végfala) biz
tonságosan megkutassuk és dokumentáljuk. Ez utóbbi 
munkát a kőművesmunka végeztével ez év novemberé
ben és decemberében az OMvH Műemlékfelügyeleti 
Igazgatósága hozzájárulásával eredménnyel végeztük. 

A szomszédos támfal építése során a DNy-i külső 
falszögletben, a falcsatlakozás külső sarkánál vélhetően 
a város különböző részeiró1 összegyűjtött több török tur
bán alakú sírkőre akadtunk (ún. „depólelet") .  Eló'kerü
léskor dokumentáltuk, majd a Dobó utcai kőtárba szál
lítottuk. A fal és a támfal közötti feltöltésben sok 18-19. 
századi cseréptöredéket is összegyűjtöttünk. 

Fő kutatási feladatunk a fűtőkamra nyugati vég
falban lévő, még belső metszetében látható ajtónyílás 
(egykori bejárat?) meghatározása és megmaradt rész
leteinek dokumentálása volt. Ehhez kapcsolódott a 
kőművesmunka során a fal mellett meghagyott törme
lék kibontása, metszetviszonyok rögzítése (felmérés és 
fotó) stb. Ennek jó részét december elejére már el is 
végeztük. Lebontottuk a fürdő déli fala mellett meg
hagyott újkori falak köveit, ellenőrizve az egykori alap
fal szerkezeti viszonyait, majd a fölösleges törmeléket 
konténerrel elszállítottuk. A feltételezett bejáratnál 
kétoldalt jól megfigyelhetők a bejáratot jelző alapfal-
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kiugrások. Ugyancsak jól megfigyelhető és dokumen
tálható a belső alapfalvonalban a fűtőkamra egykori 
padozatát jelző kiugró alapfal szintje is. Azonosítottuk 
az egykori bejárat megmaradt oldalrészleteit. Sajnos 
ezt csak néhány terméskő jelzi. Követhető viszont a 
küszöbszint, amely a már megfigyelt belső padozat
szint felett két 20 cm-es lépcsővel csatlakozott. A déli 
mai udvari falsarok külső szögletet az ajtótól egy 30-as 
szélességű kősorral bentebb ugratták. 

Érdekesség, hogy a sarok alatt megtaláltuk a 1 5-16. 
századi rétegeket, ahol korabeli falmaradványokat figyel
tünk meg. Jelen pillanatban nem feladatunk ennek tel
jes feltárása. De az itt megfigyelt régészeti anomáliákat 
dokumentáltuk. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a délnyugat falszög
letet és a fűtőkamara Ny-i falsíkját egyrészt a nyugati 
szomszéd telek feló1i lezárás, másrészt a fürdőt védő 
tetőszerkezet statikai tartása miatt kénytelenek voltunk 
békén hagyni. Ezen falrészek rajta ülnek a fürdő meg
maradt egykori falmaradványain, de ezek kutatását, vizs
gálatát csak a védőtető elbontásával párhuzamosan le
het elvégezni. 

Konzulens: dr. Gerő Győző 

1 1 2 .  Eger, Zalár  József u tca 1 1 .  
( Heves megye) Kk 

FoooR LÁSZLÓ 

A város egykori északi úgynevezett Felnémeti kapujá
nak közelében, a mai Piactérnél álló egyemeletes ház 
építését a történeti források szerint 1756-ban kezdték 
meg. A városban állomásozó katonaság tisztikarának el
szállásolása a város kötelessége volt. Mivel a korábbi Ge
nerális ház a 18.  század derekára lakhatatlanná vált, a 
város Pichler János György egri építőmestert bízta meg 
az új ház felépítésével. A legkésó'bb 1761-re befejezett 
építkezés során alakult ki a napjainkig változatlan tö
megben megmaradt kéttraktusú, egyemeletes épület. 
A nyugati homlokzathoz tapad az eredetileg ívekkel nyi
tott lépcsóbáz. 

A 294-295 helyrajzi számú telken álló, 265 törzs
számú műemléképületen 2000-ben a falkutatás a föld
szinti terekre korlátozódott. A földszinti terek bolto
zottak, az emeletiek sík födémesek voltak. A ház szo
báinak kiosztását két jegyzék alapján lehetett megha
tározni. A 19 .  század végétó1 az épületben bérlakások, 
üzletek voltak. Ezen időszakban az eredeti kő nyílás
keretek nagy részét kiszedték. Az épületben az 1 980-
as évektó1 iskola működött, majd városi galériaként 
használták. 

Egy 1982-ben végzett felújítás során az épület összes 
nyílászáróját kicserélték, a falakat a vakolattól letisztí
tották, az emeleti falakat az iskola igénye szerint áthe
lyezték. A földszint - kis változtatást leszámítva - alap
rajzilag változatlan maradt. A mai homlokzati kép ak
kor alakult ki. 

LÁSZLÓ CSABA 

1 1 3 .  Egerág, Kókapart 
(Baranya megye) Ró 
2000 márciusában érkezett a lakossági bejelentés, mi
szerint Egerág Kókapart nevű részén, a szántóföldön 
nagy mennyiségű római tetőfedő cserép került a felszín
re a szántás során. 

2000. március 10-12. között - az előzetes terepszemle 
után - leletmentő feltárást végeztünk a területen, mely
nek során egy 4. századi épület alapfalaira és hypocaus
tum-rendszerére bukkantunk. Mivel a régészeti jelensé
gek annyira közel vannak a felszínhez, hogy gyakorlati
lag a szántás római omlásrétegekben történik, újabb ása
tásra kértünk engedélyt, hogy tisztázzuk a lelóbely pon
tos adatait és veszélyeztetettségének mértékét. 

Az augusztus 2-18. közötti ásatást megelőzően re
dukciós tahiméterrel felmértük a terepet, a leendő ása
tási réteget pedig 4x4 m-es szelvényekre osztottuk oly 
módon, hogy a márciusi 2. árok É-i oldala a szelvényhá
lózatban egyben két szelvény (4/2 és 4/3) É-i határát 
alkossa. Ezek után megnyitottuk az augusztusra terve
zett ásatás négy szelvényét, melyek összfelülete így - a 
tanúfalakat leszámítva - 64 m2• 

A feltárás során egy nagyméretű épület (valószínű
leg) központi (legalább 7x11 m-es) helyiségének mintegy 
felét sikerült feltárnunk. A helyiség másik fele a feltárt 
szelvényektó1 É-ra, a márciusban megfigyelt, K-Ny-i irá
nyú negatív falig húzódhatott. A helyiség K-i felében 
elsősorban a 4/3 . és 5/3. szelvények felületén kiterjedt 
omladékréteget találtunk, mely viszont a Ny-i szelvé
nyekben, mivel a felszín arra lejt és így elszántották, 
már nem volt követhető. A márciusi 2. árokra (a hypo
caustum-rendszer K-Ny-i irányú fűtéscsatornájára) me
ró1egesen sikerült megfigyelnünk és dokumentálnunk 
egy másik fűtéscsatornát, mely a helyiség K-i fala men
tén húzódott. Ehhez hasonló, É-D-i irányú fűtéscsatorna 
futhatott a K-i fal mentén a 3/3. szelvényben is, de a K
i fal É-i folytatását csak negatívban figyelhettük meg; a 
követ valószínűleg kitermelték és talán a fűtéscsatorna 
is elpusztult. 

A fűtésrendszer mellett feltártuk a helyiség K-i és 
D-i falát, melyek a kereszteződésük után továbbhalad
nak D-i, illetve K-i irányban, az 5/3.  szelvény metszet
falában. Ezáltal bizonyosak lehetünk, hogy a helyiség 
egy nagyobb épület(komplexum) része, melynek továb
bi helyiségei a feltárt területtó1 É-ra, K-re és D-re talál
hatók, mintegy 20-25 cm-rel a talajfelszín alatt. 

A helyiség Ny-i falát ugyan nem sikerült megtalál
nunk; valószínűleg az 5/2. szelvény Ny-i metszetfalától 
nem messze húzódhat É-D-i irányban, amire a szelvény 
D-i metszetfalának Ny-i végében, az átszántott talajré
tegben látható meszes törmelék sűrűsödése enged kö
vetkeztetni. A két Ny-i szelvényben a szántás gyakorla
tilag az érintetlen altalajig elpusztította a jelenséget, így 
ott a jövóben is legfeljebb a mélyebb alapozású falak 
nyomvonalát lehet feltárni. 

Mivel a szántásmélység közvetlenül a római réte
geket veszélyezteti, a lelóbely Ny-i felében egyre keve-
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sebb az esély arra, hogy jól dokumentálható jelensége
ket tárhassunk fel. A feltárt felület Ny-i egyharmadá
ban az átszántott talajréteg alatt már közvetlenül az 
agyagos altalaj található, legjobb esetben az enyhe lejtőn 
kissé talán mélyebben alapozott falak nyomvonalát tár
hatjuk fel a jövőben. Ugyanakkor a feltárt területtó1 K
re - az emelkedő miatt - egyre épebb és magasabbra 
feljövő falak várhatók, de a szántás itt is mindenhol köz
vetlenül a római rétegeket érinti. 

Konzulens: Katona-Győr Zsuzsa. 

1 1 Li .  Emőd, Arany János utca 68. 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő 

PozsÁRKÓ CsABA 

Az Emődöt főutcájaként átszelő 3-as főút - a települé
sen belül Arany János utca - D-i oldalán az István-ma
jori elágazástól mintegy 150 m-re Ny-ra lévő, 68.  számú 
telken két ház áll. E házak közül a keletebbre lévő épü
let előtt, az országút és a ház É-i homlokzata között, kb. 
K-Ny-i irányban futó csatornaárok kidobott földjében 
régészeti leleteket találtunk. 

Az igen kisszámú, erodált felületű edénytöredékek
bó1 álló anyag egyértelműen az őskorból származik, en
nél pontosabb kormeghatározást jellegzetes darab hiá
nyában igen nehéz adni. 

Mivel a terület épületekkel, úttal és járdával fedett, 
a leló11ely kiterjedését megállapítani nem tudtam. Ne
gatív adat lehet, hogy a főút mentén megásott csator
naárkok közül a fentin kívül egyetlen helyen sem talál
tunk leleteket. Sajnos szemlém idején a szennyvízárkok 
döntő többsége már betemetett állapotban volt, így azok 
betöltését, metszetfalait nem láthattam. 

1 1 5 .  Esztergom ,  Ősi-barlang 
( Komárom-Esztergom megye) R, B 

PASZTERNÁK ISTVÁN 

2000. március 12-én terepbejárást végeztünk a Klastrom
puszta felett emelkedő Csévi-szirtek alatt nyÍló Ősi-bar
langban. A barlang a szirtek déli oldalán, a Legény- és a 
Leány-barlang közelében, ez utóbbival körülbelül egy ma
gasságban (500 m tszf.), a Bivak-barlang alatt nyílik. Je
lenleg igen szűk, a felszínre felszakadó kürtőn át lehet 
megközelíteni. Korábban feltehetó1eg másik bejárata is 
volt: a barlang DNy-i részén a járatokat hatalmas omlá
sok zárják le. A felszíni lejtővel összevetve ezen a részen 
hajdani, beszakadt bejáratokat lehet feltételezni. A bar
lang fenekét mindenhol törmelék borítja, amely felte
hetó1eg a bejáratot elfedő omlással hozható összefüggés
be. Az omlás meglehetősen régen (feltehetően még az 
őskorban) megtörtént: erre mutat, hogy a Fáklyás-terem
ben az omladékot vastag cseppkőfolyás fedi. Ez tette le
hetővé, hogy a barlang az őskor óta, legalábbis az ember 
által, érintetlenül megmaradjon és a kincskeresők, vala
mint a század első felének nagy barlangi ásatásai megkí
méljék az (ismeretlen vastagságú és korú) kitöltést. 

A barlangot 1999. februárjában fedezte fel az Ari
adne Karszt- és Barlangkutató Egyesület. Az egyesület 
egyik tagja, Deák István tájékoztatott minket a barlang
ból származó leletekró1, illetve az egyesület segítségé
vel jártunk a fenti időpontban a barlangban. Segítőkész
ségüket ezúton is köszönjük. 

Már a felfedezést követő első bejárás során emberi 
csontokat és cseréptöredékeket találtak. A késó'bb Csont
kamrának nevezett fülkében in situ emberi csontok, il
letve többé-kevésbé ép edények hevertek a felszínen. A 
barlangászok a lehetőségekhez képest a lehető legpre
cízebben dokumentálták a leleteket és a körülménye
ket (fényképek, dia, videó, felülnézeti rajz) .  

A cserepek először a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz, 
majd az esztergomi múzeumba kerültek, ahol azokat a 
badeni kultúrába sorolták (leltári szám: 99.59.1-16.) . Az 
emberi maradványok jelenleg a Magyar Állami Földta
ni Intézetben vannak. 

Az állati és emberi csontok mellett egyéb jelensé
gek is az ember barlangban tartózkodására utalnak. A 
cseppköveket több helyen szemmel láthatóan szándé
kosan letörték, máshol a falakon korom nyomait lehe
tett megfigyelni. 

A szóban forgó bejárás alkalmával több pontról 
gyűjtöttünk leleteket: cserepeket, változatos megtartá
sú és színű ember- és állatcsontokat. A csontok egy ré
sze valószínűleg emberi behatásra került a barlangba, 
míg mások (pl. a róka és a borz) esetében ez gyakorlati
lag kizárható. 

A barlang jelenlegi legmélyebb pontján (Fáklyás
terem) csonttöredékeket (köztük valószínűleg emberi 
csontokat is) , máshonnan egy perem- és egy oldaltöre
déket gyűjtöttünk. A bejárati terem és a Fáklyás-terem 
közötti lapos folyosón recensnek tűnő csontokat, megint 
máshol feltehetően róka maradványokat és két csere
pet találtunk. A bejárati teremben több, köztük néhány 
összeilleszthető emberi koponyatetőt szedtünk fel az 
omladékból. Végül az Érintetlen-fülkében a felszínen 
több ujjperccsont hevert. 

A barlangban általunk talált cserepek közül a 2. sz. 
ponton, gyűjtött díszítetlen töredékek leginkább a bronz
korba sorolhatók, a Csontkamrában és a 7. sz. ponton 
talált simított felületű perem- és oldaltöredék esetleg 
badeni. 

A barlangban talált csontokat Bartosiewicz László 
(ELTE BTK Régészettudományi Intézet) határozta meg. 
A leletanyag változatos megtartású, több háziállat csont
ját is tartalmazza. Ez utóbbiak közül a ragadozók marad
ványai akár a közelmúltban élt kóbor állatokéi is lehet
nek. Figyelemre méltó a juh összetartozó lábvégcsont
jainak jelenléte, valamint a számos embercsont. 

Az állatcsontok és a cserepek az Érintetlen-fülke és 
a Csontkamra kivételével valószínűleg áthalmozott hely
zetben vannak: leginkább a járatok szélén, szűk hasadé
kokban, a periférikus helyeken lehet rájuk bukkanni. 

Véleményünk szerint a barlang érintetlensége, va
lamint a már eddig is előkerült régészeti és antropoló-
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giai anyag miatt a természetvédelmi mellett fokozottan 
rászorulna a régészeti védelemre is. 

CSENGERI PIROSKA - MARKÓ ANDRÁS 

1 1 6 . Esztergom, Vár, északi rondel la 
( Komárom-Esztergom megye) Kk, ú 
A Millenniumi Bizottság úgy határozott, hogy az állam
alapítás méltó megünneplése keretében fel kell állítani 
az esztergomi vár északi rondelláján Melocco Miklós 
nagyméretű szobrát. A tervezett 60 tonnás tömeg miatt 
előzetes statikai vizsgálatokra volt szükség, mely során 
alkalmunk volt megvizsgálni a 17. századi, török építésű 
rondella belső területét. 

A munkák során kiderült, hogy a 19. század első fe
lében az ide felépített érseki vízmű alapozásakor a védmű 
teljes belső feltöltését kiemelték, s a felszabaduló teret 
jórészt kitöltötték az újonnan épített alapfalakkal. A ren
delkezésünkre álló szabad részeken megállapíthattuk, 
hogy 6 m mélységig 19. századi feltöltés van, szórványos 
középkori kőtöredékekkel, s az egyedül értékelhető, meg
maradt műformák a bástya testében kialakított 17. száza
di, utólag elfalazott ágyúkamrák maradtak. Bár a két ál
lás közül a K-it utólag esóoeállónak átalakították, a Ny-i a 
mai napig nagyrészt érintetlen állapotban maradt meg. 
Falait jórészt nagyméretű kváderkövek alkotják, s több, 
másodlagosan felhasznált faragvány is beépítésre került, 
melyek valószínűleg az 1594-1605 közötti ostromok so
rán összedó1t épületekbó1 származnak. 

A kutatások során 17. századnál korábbi falak nem 
kerültek elő, így sem a 16. századi északi védmű, sem a 
középkori vár északi lezárásának formájára nem nyer
tünk adatokat. 

1 1 7. Esztergom, Zsidód 
( MRT 5. k. 8/30 .  l h . )  
( Komárom-Esztergom megye) Á 

TOLNAI GERGELY 

A 2000. évi feltárás az 1999-ben elkezdett, a 10-es teher
mentesítő út építésével kapcsolatos leletmentő ásatás be
fejezése volt, amelyet a Magyar Mezőgazdasági Múzeu
mért Alapítvány anyagi támogatásával végeztünk. 

Az idén is a templom DNy-i oldalán, a temető szélén 
dolgoztunk a tavaly nyitott C-CXIII. szelvényekben. Már 
tavaly láttuk, hogy elértük a temető DNy-i szélét, ame
lyet D-ró1 egy egykori, de mára már feltöltődött patak
meder, Ny-ról pedig egy abba torkolló temetőárok zár le. 

A patak és a temetőárok által közbezárt szögben még 
44 sírt bontottunk ki, s ezzel a feltárt sírok száma 819-re 
nőtt. A sírmellékletek szegényesek voltak, de a hitvilá
gukra és a sírgödrök formájára sikerült újabb megfigye
léseket tenni. Ezen a részen több sírgödör padkás ki
képzésű volt. A sír foltja egy lekerekített sarkú, hosszú
kás, sötétebb foltban jelentkezett, amely aztán változó 
mélységben egyszer csak leszűkült olyannyira, hogy a 
halott alig fért el benne. Az így képződött padkán több 

esetben egy-egy párhuzamos, a sírgödörre keresztirány
ban fektetett gerendák nyomait figyeltük meg. 

Esztergom-Zsidód a legteljesebben feltárt hazaiÁrpád
kori templom körüli temetők közé tartozik. Jelenleg 4-5%
a feltáratlan, amely a 11. sz. út alá húzódik, de a 10-es elke
rülő út megépítésével talán majd erre is sor kerülhet. 

A félköríves szentélyzáródású kistemplomot kör
bevevő temetőt É-ról egy keskeny, sekély árok zárja le, 
amely DK-en a fent említett patakba fut. D-en a patak 
képezi a temető határát, amelybe DNy-on a temetőt Ny
ról lezáró széles temetőárok fut bele, amely ÉNy-ra a 
település irányába folytatódik. 

A CV. szelvényben a patakmederre meró1egesen 80 
cm széles kutatóárkot húztunk, amit a patak aljáig le
mélyítettünk. A CI-CIX. szelvényekben pedig a te
metőárkot bontottuk ki. A patak és a temetőárok betöl
tése jól megfigyelhetően eltért egymástól. Az árok sö
tétbarna, laza, ugyanakkor agyagos betöltését sárga 
agyagszemek tarkították. Míg a patak betöltése zsíros 
tapintású, szürkés-fekete agyag, az alján iszappal. Mind
két betöltésben találtunk viszont Árpád-kori kerámia
darabokat, ami arra enged következtetni, hogy az Ár
pád-korban mindkettő nyitott volt. 

Az árok és a patakmeder betöltésébó1, valamint a 
sírok betöltésébó1 is földmintákat vettünk környezetré
gészeti vizsgálatokra. 

Az ásatáson közreműködtek: Torma Andrea archeo
botanikus, Aszt Ágnes régész, Kemp Károly restaurá
tor, Hajnal Zsuzsa és Földesi Szilvia régészhallgatók. 

MOLNÁR ERZSÉBET 

1 1 8 .  Érd ,  Ófalu ,  római vagy mély út  
(MRT 7 .  k. 9/ 1 9 . lh . )  
( Pest megye) ú 
A korábban római útnak tartott kóourkolatú útszakaszról 
régészeti módszerekkel megállapítható volt, hogy a vékony 
sóderes útalapozás és a kóourkolat a legújabb korban ké
szült. Ezt támasztotta alá a helyiek beszámolója, amely sze
rint az utat az 1930-as évek elején, katonai erővel építették. 

A vékony sóderes útalapozás alatt mindkét kutató
árkunkban közvetlenül az agyagos talaj következett. Ré
gészetileg értékelhető leletanyag - a legújabb kori tár
gyakat leszámítva nem került elő. Valószínű azonban, 
hogy ha az út mai burkolata nem is, de a nyomvonala 
már a római kortól használatban lehetett. Ez volt ugyanis 
az egyetlen feljutási lehetőség a fennsíkra. 

1 1 9. Érsekcsanád, Szent György-dűlő 
(Bács-Kiskun megye) Á, Kö 

MRÁv ZsoLT 

A községtó1 nyugatra, már az ártérben fekvő területen, 
az egykori Szent György falu helyét kerestük. Innen ke
rültek a bajai múzeumba korábban avar és bronzkori 
leletek. A lelónely az Érsekcsanád és a hajóállomás kö
zötti út északi felén, a Duna-völgyi Csatornától Ny-ra, 
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az úttól É-ra található. A terület homokbuckás. Az újon
nan ültetett erdőtó1 Ny-ra, közvetlenül mellette húzó
dik egy É-D irányú domb, kb. 400-500 méter hosszan. 
Ezen Árpád-kori kerámiát - közte cserépbogrács pere
met - gyűjtöttünk. Tégladarabok is akadnak. Tó1e Ny
ra van egy kb. 20 m széles völgy, majd ismét egy É-D 
irányú enyhe emelkedés. Ezen is találtunk Árpád-kori 
cserepeket. A közte lévő völgyben csak gyéren. Olyan, 
mintha egy település két utcája húzódott volna a két 
dombon. A Ny-i domb északi felén sűrűbben feküdtek 
téglák, de nem volt olyan benyomásom, hogy ez lenne 
a késő középkori templom helye. A műúthoz közelebb 
lévő erdóben lehetett a templom, mert itt néhány évvel 
ezelőtt csontvázat találtak. Talán ez a templom és a kö
rülötte fekvő temető helye. Az erdő miatt a jelenségek 
nem figyelhetők meg jól. 

A dűlő neve most is Szent György-dűlő. Aligha két
séges, hogy az egykori falu nevét őrzi. Csanád Szent 
György néven fordul elő egy perben, 1396-ban. A lele
tek szerint Árpád-kori előzménye is volt. A török alatt 
még lakták, de a 17. században elpusztult. 

120 .  Értény, Képesfai-dűlő 
(Tolna megye) Kö 

KŐHEGYI MIHÁLY 

A nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1999-
2000. évi felhasználásra 307 OOO Ft támogatást nyújtott 
a Tolna megyei földvárkutatáshoz. Cél a mezőgazdasá
gi munkák miatt már teljesen elpusztult, felszíni nyo
mokat már nem mutató őskori és középkori várak fel
derítése volt. A légi fotózást 1999 decemberében hó
ban, valamint 2000 tavaszán, különböző megfigyelési 
és időjárási körülmények között végeztem. 

A Képesfai-dűlóben a már teljesen elszántott erő
dítés mos sem mutatkozott jobban, újabb adatokat nem 
nyertem. 

MIKLÓS ZSUZSA 

1 2 1 .  Fábiánsebestyén határa 
(Csongrád megye) Ő, U, R, B, V, Szk, LT, Sza, Ge, A, Á, Kk 
A település K-i határrészében Szarka József szegedi ré
gészhallgató végzett terepbejárást 2000. október 7. és 
november 18. között. Munkája során összesen 15 lelő
helyet regisztrált. A felszínen talált telepnyomok, első
sorban kerámia alapján a Varga-dűlóben egy újkőkori, 
a Külső-dűlóben négy szarmata, a Mucsi-háton két (egy 
szarmata, és egy őskori illetve Árpád-kori) lelónelyet 
határozott meg. A Köztemetóben, a Fábiánsebestyén
Meszses, a Fábiánsebestyén-Szentes, a Fábiánsebes
tyén-Eperjes, a Fábiánsebestyén-Orosháza közötti mű
utak mentén, valamint a B-IV. jelű táblában egy-egy szar
mata; a Traj-dűlóben egy Árpád-kori, és a Kocziczky
major területén egy vaskori lelónelyet vett jegyzékbe. 

A település Ny-i határrészén Pap Ildikó Katalin vég
zett terepbejárást 2000. február-márciusban illetve 

októberben. Munkája során a Belső-dűlóben 10 lelóne
lyen őskori, neolit, bronzkori, szarmata, germán, avar 
és Árpád-kori kerámiát gyűjtött. A Külső-dűlóben három 
leló11elyet különített el, amelyeken rézkori, bronzkori, 
szkíta, kelta, szarmata, gepida, avar, Árpád-kori és kö
zépkori telepjelenségeket regisztrált. A Pusztatemplom 
nevű határrészben két, őskori, szkíta, szarmata, germán, 
Árpád-kori és késő középkori emlékanyaggal jellemzett 
lelónelyet határozott meg. 

A leletanyag a szentesi Koszta József Múzeumba került. 
SZABÓ JÁNOS JÓZSEF 

1 22 .  Fábiánsebestyén ,  Pusztatemplom 
(Csongrád megye) Kö 
A község határának nyugati részén, a Kórógy-ér bal ol
dali, déli partján egy 5 m magas halmon állt a középko
ri község téglából épült plébániatemploma, melynek 
napjainkra a felszínen eredeti helyén csak a délnyugati, 
déli sarka maradt ránk mintegy 2,5 m magasan, vala
mint a hajó végfalának és oldalfalának egy-egy kis csonk
ja a saroktámpillérrel együtt. A teljes megmaradt sza
kaszon rézsűs lábazat figyelhető meg, felette esetleg 
idom téglákból kiképzett hengertag futhatott körbe, ame
lyet az erózió napjainkra teljesen lekoptatott. 

2000. május 29. és július 7. között végzett kutatá
sunkat a Nemzeti Örökség Program keretén belül, an
nak anyagi támogatásával folytattuk. Elsődleges célunk 
annak kiderítése volt, hogy a jelenlegi felszín alatt 
mennyi maradt meg az alapfalakból, s hogy a remélt 
maradványok révén adatokat nyerjünk az egykori temp
lom méretére, kiterjedésére és esetleg az építéstörténe
tére vonatkozóan. Reményeink elsősorban a déli részen 
teljesültek, itt néhány cm-es hiátus kivételével helyen
ként roncsoltan, de folyamatosan kirajzolódott a hajó 
és a szentély sárga, döngölt agyagból kiképzett alapozá
sa. Agyagalapozás rajzolta ki a déli oldalon a hajó és a 
szentély csatlakozásánál levő támpillért. A szentélyhez 
délkeletró1 csatlakozó támpillérnek ugyancsak agyagala
pozása volt, de megmaradt úsztatott habarcsba ágya
zott tégladarabokból kiképzett magja. Az északi, észak
nyugati részen az ott levő két magassági, illetve három
szögelési pont miatt nem áshattunk mélyre. Mivel az 
agyagozás azonban itt csaknem a felszínig tart, a hajó 
északnyugati, északi fala helyének megállapítása sem 
jelentett gondot. 

A szentély északi oldala azonban olyan mértékű és 
mélységű károsodást szenvedett el, hogy a fal futása 
ezen a részen csak kikövetkeztethető, kiszerkeszthető. 
Ennek ellenére sikerült az északkelet feló1 csatlakozó 
támpillérnek a legalsó részét megfigyelni. A hajó észak
nyugati sarkán viszont, ha volt is támpillér, az a késób
biek során megsemmisült. 

A templom fóbb jellemzői, méretei meglehetősen 
pontosan meghatározhatók: viszonylag kis épület raj
zolódik ki. Hossztengelyének tájolása jelentősen eltér 
a K-Ny-i iránytól, mintegy 25° -kal észak felé (ÉK-DNY 
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65 °) .  A hajó hossza 5 ,5 m, szélessége 4,3-4,4 m. A pat
kóíves szentély hossza 3 m, szélessége 2,5 m. A pontos 
keltezést illetően nehézségeink vannak, mivel a síro
kat kevés kivétellel teljesen feldúlták, amelyeket pe
dig sikerült feltárni, nem tartalmaztak leletet. Nem se
gít ebben a bolygatott földbó1 előkerült, Hunyadi Já
nos kormányzósága alatt vert denár (Huszár 631 ) ,  pá
rizsi kapocs és néhány kerámiatöredék sem. Így föként 
a szakirodalom általános megállapításaira hagyatkoz
hatunk, amely a patkóíves szentélyű templomokat ko
raiként értékeli. A hajó és a szentély az Árpád-korban 
már biztosan állott. A szentély délkeleti támpilléréró1 
az ásatási megfigyelések alapján nyilvánvaló, hogy kü
lön, tehát minden bizonnyal késóbb építik a szentély 
északi oldalához azt a sírépítményt, amely végül osszá
riumként funkcionál. Belső oldalának lábazatát lép
csőzetesen képezték ki. Ennek csak ÉK-DNy-i irányú 
kiterjedését ismerjük (3,5 m) , a másik két sarok, amely 
megadhatná a másik irányt is, nem esett bele feltárá
sunk területébe. 

Köszönettel tartozom Béres Máriának, Jankovich
Bésán Dénesnek, Paszternák Istvánnak, Szatmári Imré
nek és Széphegyi Lászlónak a kutatás során adott szak
mai tanácsaiért. 

SzABÓ JÁNOS JózsEF 

1 2 3 .  Fadd, Dombori ,  Molnár-tanya 
(Tolna megye) Kö 
Bucsányi Kálmánnal és a bejelentővel 2000. május 5-én 
a területre utaztunk, mely a Duna jelenlegi Fadd
Dombori töltésének keleti oldalán, az ártéri részen ta
lálható, így nyugati oldalról a töltés, keleti oldaláról pe
dig a Duna ártéri erdősávja határolja. 

A Várszeg-dűlő déli oldalán, a közelmúltban le
bontott Molnár-tanya térképen is jelzett körtefa cso
portjától keletre egy É-D irányú kiemelkedés húzó
dik, melyet egy erdősáv oszt két részre. Idő hiányá
ban a kiemelkedésnek csak az erdősávtól északra eső 
részét jártuk be, ahol a felszínen 15-17. századi kézi 
korongolt és korongolt kerámiatöredékeket - sárga és 
szürke korsótöredékeket, edényfüleket, fedődarabo
ka t és kevés mázas edénytöredéket - gyűjtöttünk. 
Nem találtunk viszont Árpád-kori, illetve Anjou-kori 
kerámiamaradványokat (legalábbis a kiemelkedés 
ezen északi részén) . 

A terület északi végén lévő, kissé elkülönült, 
mintegy 25x25 méter nagyságú, kissé a többinél job
ban kiemelkedő részen szinte csak apró téglatörmelé
keket találtunk, valószínűleg itt állhatott a település 
temploma. 

A megtalált település területe csak a Duna átvágá
sa után került át a dunántúli területre, korábban ez a 
rész az itt erős nyugati kanyart leíró folyó keleti partjá
ra esett, csakúgy, mint a tó1e délebbre található egykori 
Erenye, Dalocsa vagy Bogyiszló is. 

GAÁL ATTILA 

1 2 Li .  Fadd, Jeges-hegy 
A részletes jelentést lásd a 47-66. oldalon . 
(Tolna megye) Ró, LT, H 

ÓooR JÁNOS GÁBOR 

1 2  5. Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély 
( Fejér megye) ú 
A Műemlékek Állami Gondnoksága megbízásából és a 
Károlyi József Alapítvány támogatásával 2000. július 4-
14. között régészeti kutatást végeztünk a fehérvárcsur
gói Károlyi-kastély parkjában, a szigeten álló egykori pa
vilon helyének meghatározása céljából. 

A kutatás kiindulópontját, a kutatóárkok helyének 
megválasztását két, a II. világháború előtt készült fény
képfelvétel határozta meg, amelyek tanúsága szerint a 
pavilon maradványai az ÉNy-DK tengelyű sziget DNy-i 
végén keresendők. A kutatóárkok helyének körültekintő 
kiválasztásának köszönhetően - miként a feltárás máso
dik szakaszában, a szelvény nyitásakor kiderült - a DNy
ÉK irányú kutatóárkok vonala a kör alaprajzú épületnek 
éppen a középtengelyére esett. Ennek felét kiásva meg
vizsgálhattuk a rétegviszonyokat és magának a marad
ványnak a kutatóárok falán megjelenő metszetét. 

A rendelkezésünkre álló forrásokból tudjuk, hogy 
Károlyi György (1802-1877) már 1836-ban, a Csurgó 
zálogba vételét követő második évben tárgyalásokba kez
dett Heinrich Koch építésszel a kastély építését, átépí
tését illetően, már ekkor megbeszélésre került sor a ker
tet illetően is, amelynek beültetésére Bécsbó1 hoztak szá
mos növényt. 

A térképes ábrázoláson először 1882-ben, a III. ka
tonai felmérésen feltüntetett tónak és szigetnek a kiala
kítására a kastély 1844 és 1849 közötti átépítését köve
tően kerülhetett sor, bizonyára ezért nem szerepel még 
az 1846-184 7-es állapotot rögzítő 1829 és 1866 között 
készült II. katonai felmérésen. A tó helyének kiválasz
tását a talajszerkezeten is érzékelhető, erősen vízjárta 
környezet, az itt folyó patak helyzete határozta meg. 
Bizonyára a munkálatoknak a 19. század második felé
re tehető időszakának dokumentuma az a kék csíkkal 
díszített fehérmázas edénytöredék a 19 .  századból, 
amely a kutatás során a pavilon maradványának köze
lében került elő. Úgy tűnik, a sziget kialakítását követően 
- legalábbis részben - kaviccsal szórták le. 

A II. világháború előtt készült fényképekró1 ismert 
pavilon építésére a 20. században, a kastély Károlyi Jó
zsef (1884-1934) fejér megyei főispán általi átalakítás
hoz kapcsolódva, az 1911 -es parkfelújításkor kerülhe
tett sor, melyet a Magyarországra telepedő és itt 35 arisz
tokrata kertet létesítő Hein János (1866-1935) kertter
vező prospektusában szerepeltetett terv dokumentált. 
A park Hein-féle alaprajzán maga az építmény ugyan 
nem szerepel, de a feltárt kavicszúzalékos járófelületet 
azonosíthatónak tartjuk az alaprajzon látható ábrázo
lással. A feltárás során azonban meg kellett állapítanunk, 
hogy a téglából épített alapzatú pavilonnak még az alap-
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falát is kiszedték. Helyét azonban a bontáskor képződött 
habarcstörmelék egyértelműen meghatározta. Erre szel
vénnyel rábontva, a kör alapzat 1/4 részét fel is tártuk. A 
vakolattörmelékkel kitöltött árok nyomvonalának tanú
sága szerint átmérője 5,5-6 m lehetett. (A pontos mé
retet a maradványok védelme érdekében csak a rekonst
rukciókor tervezett teljes kibontás fogja megadni.) Mi
vel a habarcstöredékek között sárgára festett vakolatda
rabokat is találtunk, joggal feltételezzük, hogy legalább 
az alapzat ilyen színű volt. 

A pavilon egyéb sajátosságait illetően szóbeli hagyo
mányra kell hagyatkoznunk. A Fehérvárcsurgón élő 
Dombai István °(született 1912-ben, 1926. január 1 .  és 
1938 szeptembere között a gróf mellett inas) beszámo
lója szerint az 1945 táján elpusztult épület „kő" alapon 
falábakon állt és bádogtető fedte. (Megjegyzendő azon
ban, hogy az építmény helyeként a sziget közepét jelöl
te meg, itt azonban az ellenőrző kutatás során épület
nek semmiféle nyomát nem találtuk.) 

A szigeti pavilon épülettípusa - miként a tivoli Vil
la d'Este kertjének kör alaprajzú Vesta-temploma és 
Bastie d'Urfé (Loire) 16. századi, itáliai stílusú templo
ma, valamint B. del Bene Civitas Veri című 1609-es mű
vének egyik metszetén a Parnasszuson trónoló Apollónt 
közrefogó 5-5 „szentély" példázza - a reneszánszból 
felújított antik hagyományból ered, de mint a liancourti 
kastélypark 1654-es ábrázolása, valamint éppen a Hein
féle prospektus egyik, nagy valószínűséggel a gödöllői 
kastély parkjára vonatkozó tervlapján látható Ámor
templom bizonyítja, a barokk kertépítészetben is fon
tos szerepet játszott. Az antik templom elengedhetet
len tartozéka volt az angolkerteknek is. Ezek egy cso
portja oszlopok által tartott, szobor feletti kupolaként 
jelent meg. Ez utóbbi szoborral díszített épülettípus kút
házként is előfordult, míg szobor nélküli változatára 
Fruman Antal 1853-as balatonfüredi kútterve szolgál
hat példával. A szobor nélküli változatok - a csurgóival 
ellentétben - leginkább magaslatokon felállított pavilo
nokként tűnnek fel a kertekben, parkokban, ezek pél
dájaként pedig a hotkóci Csáky-kastély 1802-ben létesí
tett kertjének pavilonját és a sárospataki angolkert 1826-
os tervén látható építményt valamint az andornaktá
lyai kastély pavilonját lehet idézni. 

A fehérvárcsurgói pavilon tehát a parképítészet 
egyik összetett eredetű hagyományának, elemének, az 
angolkertek és tájkertek által közvetített kései példája. 
A vízparton felállított, a vízfelületen megcsillanó tükör
képű épületnek Csurgón azonban valószínűleg nem 
elsősorban épületként, hanem látványi elemként volt 
jelentősége. Ebben a szerepben az olyan, építészetileg 
lényegesen igényesebb alkotások iránti szükségletet volt 
hivatva pótolni, mint a Villa Belgiojoso kertjének temp
loma, az elbwieseni Venus-, a wilhelmshöhei Jussow- és 
a Merkur-, vagy a kismartoni Leopoldina-templom. Az 
archív fényképfelvételek azonban szemléletesen mutat
ják, hogy a szigeti pavilon látványa - majdani rekonst
rukciójának köszönhetően - bizonyára jelentős mérték-

ben hozzájárul a kastélypark egykori hangulatának 
visszaidézéséhez. 

1 26 .  Felsőnyék határa 
(Tolna megye) 1 

BALÁZSIK TAMÁS 

A településen 1999. december 8-án végeztünk légi felde
rítést, 2000. március 8-án pedig terepbejárást. 

Liba-mező, Szerfás: A terepen megtaláltuk a légi fo
tón látható objektumokat, korhatározó leletek nélkül. 
Egy helyi adatközlő szerint a téglalap alakú kiemelkedést 
az 1970-es években a munkásőrök lőtérnek használták. 
A tó1e É-ra lévő barázdák valószínűleg szó1őművelés nyo
mai. A dombon D-i irányban az adatközlő szerint vannak 
még felhagyott szó1ó'k. 

Szabadjöld-dűlő: A terepbejárás során leleteket nem 
találtunk, a légi felvételeken látható foltokat valószínűleg 
gyomnövények okozhatták. 

2000. június 22-én újabb légi felderítést végeztem 
a település fölött. 

Farkasházi-dűlő: Ismeretlen korú, telekhatárként 
vagy dűlőrendszerként értelmezhető lineáris nyomokat 
fényképeztem. 

1 2 7. Felsőtelekes, Zubogyi-völgy 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á 

BERTÓK GÁBOR 

A település déli határában, az úttól nyugatra fekvő kis 
parcellákban a tarlón, jó észlelés mellett, kis területró1, 
igen nagy mennyiségű vassalakot és kevés Árpád-kori 
kerámiát gyűjtöttünk. 

1 28 .  Felsőzsolca , Nagyszilvás 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 

CZAJLIK ZOLTÁN 

2000-ben folytattuk az 1999-ben megkezdett tervszerű 
régészeti feltárást a Felsőzsolca ÉK-i végében fekvő, 
Nagyszilvás elnevezésű lakóhelyen. 2000. augusztus 15 .  
és  szeptember 7. között folyt megszakítás nélkül a mun
ka a Nagyszilvás utca 23. számú ház telkén. A fent em
lített időszak alatt a Felsőzsolcai Önkormányzat által biz
tosított közhasznú munkások segítségével, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Középkori Főosztályának irányításá
val kutattunk egy 6x12 m-es területet. 

1999-ben még úgy tűnt, hogy megtaláltuk a közép
kori település templomának maradványát, melyet egy 
épület ÉNy-i sarkának kiszedett alapozásában véltünk 
felfedezni. 

2000-ben a telek adottságaihoz igazított 4. szelvény
ben elsőként a tavaly megfigyelt É-D-i irányítású Ny-i 
fal alapozási árkának törmelékes betöltése került elő, 
melyró1 azonban a késóbbiekben kiderült, hogy min
den valószínűséggel nem ez volt a templom falának ala
pozása, mivel ettó1 Ny-ra késóbb előkerült egy félkör-
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íves záródású szentély részben kiszedett alapozási árka. 
Az É-D-i fal alapozási árka több sírt is vágott, úgyhogy 
valószínűleg egy a templom és a temető pusztulása után 
épült, egyelőre bizonytalan rendeltetés{í épület marad
ványa. Megnehezítette munkánkat, hogy a szelvény É-i 
részében augusztus 17-én egy II. világháborús szárnyas 
akna került elő, melyet azonnal bej elentettünk a 
tűzszerészeknek, de csak az ásatás utolsó hetében szál
lították el. (Ez az oka annak, hogy a szelvény ÉK-i részé
ben egy kb. 5 m2-es terület feltáratlan maradt.) . 

Megtaláltuk a templom félköríves záródású szenté
lyének alapozását és részben kiszedett alapozási árkát. 
Feltártunk még ezen felül 48 sírt. Ezek egy részét késóobi 
beásások, sírok bolygatták meg, de jelentős hányaduk 
eredeti helyzetben került elő. Az elhunytakat deszka
koporsóba helyezték, melynek maradványát 8 esetben 
sikerült megfigyelnünk. A sírokban kevés mellékletet 
találtunk, mindössze néhány esetben került elő másod
lagos helyzetben, betöltésben 14-15. századi pártaöv
veret. Kibontottunk három, közvetlenül egymás mellé 
temetett koporsós csecsemővázat, melyek közül az egyik 
sírban a csecsemő kezére húzott üvegfejes gyűrűt leltünk. 

129 .  Felsőzsolca ,  Zsolcai-oldal 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Sza 

SIMONYI ERIKA 

Az M3 autópálya 3. számú főút Miskolcot elkerülő sza
kaszának előzetes terep bejárásakor a Zsolcai-oldal nevű 
határrészben, a Sajó és a Kis-Sajó által határolt terüle
ten kevés császárkori cserépanyagot találtunk. 

A 2000 novemberében végzett előzetes leletmen
tés alkalmával tapasztaltuk, illetve a helybéliek elmond
ták, hogy itt az 1930-as években homokkitermelő göd
rök voltak, melyeket késóob betemettek, a területet 
elegyengették. A földgép által megnyesett felszínen ob
jektumok foltjait nem lehetett megfigyelni, de régésze
ti leletanyag előkerült: császárkori kerámiatöredékek, 
egy helyütt nagyobb mennyiségű állatcsont. 

1 30.  Fonyód, Sándor utca 26.  
(Somogy megye) 1 

Lov Ász EMESE 

2000. november 27-én bejelentést kaptunk, hogy szol
gálati lakások építését megelőző földmunkákat végez
nek a volt ÁFÉSZ kocsma területén (hrsz. 7502/2) . De
cember l-jén megtörtént a domboldal humuszolása, 
aminek során több koponya- és lábszárcsontot gyűjtöttek 
a munkások. December 4-én a helyszínen megtudtam, 
hogy a 35x30 cm-es és kb. 5-6 m magas agyagos domb
oldalon Ny-K irányban feküdtek a lábszárcsontok, egy
mástól 80 cm-es távolságban, tehát sorokban. A lecsi
szolt területen gyökérmaradványok, illetve az agyagban 
csontmaradványok mutatkoztak. Leletanyag sehonnan 
nem került elő. Meglepő, hogy egy vékony, maximum 
50 cm vastag humuszos, bozótos réteg alatt már az agya-

gos talajban jelentkeztek a csontvázak. Valószínűleg a 
dom h fr�lső rhegét régebben lehordták és az erózió is 
működött. Ez alapján régészeti szempontból értékelhető 
temetőrész húzódhat a dombtetőn. 

MAGYAR KÁLMÁN 

1 3 1 .  Forró, Fő út  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á, Kk. 1 
2000. november 4-én helyszíni szemlét végeztem a 
leló11elyen. Kiszállásom célja a települést átszelő 3. szá
mú út - a belterületen levő Fő út - mentén j elenleg is 
folyó szennyvízcsatorna-beruházás által megmozgatott 
föld átvizsgálása volt. 

Az árkok kidobott földjébó1 a Fő út 66-80. számig, 
illetve 51-103. számig terjedő szakaszán, valamint az 
útnak azon a részén, melyet nyugat feló1 a Szent Imre 
tér határol, nagy mennyiségben mutatkoztak edénytö
redékek. Az edények - fazekak, bögrék, korsók, tálak, 
poharak, illetve kályhacsempe - töredékei gyakran friss 
törést mutatva, olykor nagy darabokban kerültek elő a 
hányókból. A kevés Árpád-kori töredék mellett a több
ség késő középkori darab, de megtalálhatók az anyag
ban a néprajzi korú cserepek is. A leló11elyet az árkok 
nyomvonalában mintegy 500 méteren keresztül lehe
tett követni. A térképen jelzett helytó1 északra, illetve 
délre az árkok kidobott földjében már nem találtunk 
leleteket. 

A település központjában a Fő úttól az orvosi ren
delónöz (Szent Imre tér 4.) vezető, az út menti árkon 
átívelő kis hídtól délre, kb. 2 méterre, az útra meró1e
gesen fut egy, az út túloldalán vezetett fő csatornaágba 
vezető csatlakozás. E csatlakozás árkának kiásásakor egy 
ismeretlen korú régészeti objektumot bolygattak meg. 
Az objektum - szabadban álló aknakemence?, égett be
töltésű gödör? - metszete a ma még nyitva álló árok 
déli falában, az aszfalt szélétó1 kb. 1 ,5 m-re nyugatra 
tisztán látszik. Az objektumról fényképfelvételeket ké
szítettem. 

1 3 2 .  Ga lgahévíz, Szentandrás-part 
( Pest megye) 
B, A Kö 

PASZTERNÁK lsTv ÁN 

A Millenniumi emlékmű felállítását megelőző feltárás 
során, a földvár ÉNy-i részén, az emlékmű helyén nyi
tott 2x2 m-es szelvényben a hatvani kultúra többrétegű 
településének részletét tártuk fel. 1 ,20 m mélységig ren
geteg hatvani kultúrás kerámiatöredék és állatcsont, va
lamint egy kicsi bronz árvéső került elő. 131-140 cm 
mélyen sárga színű, 3-4 cm vastagságú, tapasztott pad
ló jelentkezett. A padlót 3 objektum vágta át. Az 1. sz. 
házrészlet (?) alján újabb tapasztott padló, a belső széle 
mellett 2 kis cölöplyuk volt. Ebbó1 az objektumból, va
lamint a 2. és 3. sz. gödörbó1 is a hatvani kultúra csere
peit szedtük ki. A kis felület miatt a feltárást a padló, 
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illetve az objektumok kibontása után ezen a szinten be
fejeztük. 

A bronzkori leleteken kívül az 1. ásónyomból né
hány Árpád-kori és középkori cserép, valamint egy fa
ragott kő is előkerült. 

A feltárás helyétó1 ÉNy-ra, már a domb oldalán, egy 
vakondtúrás tetején Árpád-kori pénzváltó mérleg 7 cm 
átmérőjű, lapos bronz serpenyőjét találtam. 

A leletek az aszódi Petőfi Múzeumba kerültek. 

1 3 3 .  Ga lgahévíz, Tatár-hányás 
(MRT Xl l l /3 .  k .  817. l h . )  
(Pest megye) Sza 

Kőv ÁRI KLÁRA 

2000 tavaszán a volt aszódi-gödöllői járás területén az 
1998-99-ben készített légi fotók alapján jártuk be a 
lelóbelyet. 11 db szarmata kori halmot regisztráltunk. 

1 3Li . Galgamácsa, Sal langok 
(MRT Xl l l /3 .  k. 9/ 1 3-lli .  l h . )  
( Pest megye) Ő,  Á 

MIKLÓS ZSUZSA 

2000 tavaszán a volt aszódi-gödöllői járás területén az 
1998-99-ben készített légi fotók alapján jártuk be a 
lelóbelyet. Őskori és Árpád-kori telepnyomokat regiszt
ráltunk. 

MIKLÓS ZsuzsA 

1 3 5 . Gádoros, Kis-határ-dűlő,  Templomhely 
(Békés megye) Á 
2000. november 6. és 28. között a Millenniumhoz kap
csolódó tervásatás keretében egy Árpád-kori templom 
került feltárásra Gádoros nyugati határában. A leló11ely 
1965 óta ismert.9 

Az ásatás során a hajdani folyómeder déli partjá
nak legmagasabb pontján sikerült megtalálni és teljes 
egészében feltárni egy Árpád-kori falusi plébániatemp
lomot, mely templom és hozzá tartozó faluja a késő kö
zépkort nem élte meg. 

A templom irányítása: É+81 ° .  Legnagyobb hosszú
sága: 9,6 m, ebbó1 a szentélyé 3 ,25 m, a hajóé 6,35 m. A 
legnagyobb szélessége 5,45-5,6 m, ebbó1 a szentélyé 4,85 
m. A szentély belmérete: 2,3 5x2,2 m, a hajóé 3,6-
3,8x5,5-5, 7 m. 

Szentélye félköríves, enyhén patkóíves, válla rövid. 
Bővítménye nincs, támpillérek sem kerültek elő. Tégla
lap alakú hajójának nyugati falához - azzal egy idóben 
megásott - egy-egy alapozás csatlakozik, melyek hossza 
2,5 m, a rajtuk álló falak minimális távolsága: 1 ,4 m. 

9 KovALOVSZKI J . :  Orosháza és környéke a magyar középkorban. 
13. lh. ln: Orosháza története és néprajza 1965. szerk.: NAGY GY. 

A templom felmenő falai téglából épültek. Az egyik 
falkiszedő gödörbó1 előkerült tömb alapján a falak szé
lessége 48 cm volt. A szántásnak és az emberi kereső
tevékenységnek köszönhetően tégla eredeti helyzetben 
nem került elő. A belső falfelület festésére utaló színes 
vakolatdarabok sem láttak napvilágot. 

Az alapozást az egész templom esetében egyszerre 
végezték. Az alapozási rétegek jól elváltak egymástól. 
Mindegyik kevert földbó1 készült (leszámítva a déli ol
dalát a templomnak, ahol a földszerkezet-váltásnak kö
szönhetően mélyebbre alapoztak, itt az alsó, kiegyen
lítő alapozási réteg fekete, humuszos) , habarcsot és/vagy 
téglatörmeléket nem tartalmazott egyik réteg sem. A 
szentély esetében az alapozást kevéssé döngölték meg, 
de a rétegek távolságát itt is megtartották. Az alapozás 
szélessége a szentélynél 85-94 cm, a hajónál 86-96 cm 
között változik, a nyugati falból kiugró alapozások ezek
nek az értékeknek megfelelnek. 

A templomtól viszonylag távol feküdtek a vázak, ezek 
közül 3 került feltárásra, ebbó1 kettő téglasír. Az egyik 
téglasírban háromszoros rátemetkezés volt. A téglasírok 
tégláinak átlagos mérete kisebb a templom tégláinál. A 
sírok mindegyike melléklet nélkülinek bizonyult. 

A templom alaprajza és a temető laza szerkezete az 
okleveles adatokkal kiegészítve a késő középkorban már 
elpusztult Gádoros falu templomával való azonosítást 
valószínűsíti. 

Talán a templom alaprajzi sajátossága - a nyugati 
falból kiugró alapozás - tartotta azt a falat, mely a temp
lomnak a környéken egyedinek számító gádorát tartot
ta, és mint ilyen sajátosság lett a templom és falu név
adója. 

1 36. Gálosfa, Kistótváros 
(Somogy megye) Kö 

RózsA ZOLTÁN 

Az ásatás folytatását a NKÖM által meghirdetett Nem
zeti Örökség program pályázatán nyert pénzösszeg ké
sése miatt kénytelenek voltunk 2001-re átütemezni. A 
maradék pénz csak kisebb szabású feltárást tett lehetővé 
2000 augusztusában. A 2 hét alatt célunk az építmény 
padlószintjének megkutatása, illetve ahol lehetőségünk 
nyílt, annak megőrzése volt. Két, aránylag épen maradt 
helyiségre koncentráltunk, illetve az épület É-i irányba 
kinyúló folyosórészletét vizsgáltuk meg. 

Az 1 .  helyiséget K-Ny irányú metszetfallal válasz
tottuk két részre. A bőséges leletanyagot (mázatlan kály
hacsempe, kerámia, állatcsont, üvegtöredékek, vasszö
gek, vakolatdarabok) , valamint kő-, és téglatörmeléket 
tartalmazó, egységes, kb. 140 cm vastag betöltés alatt 
vékony átégett padlószintet észleltünk, amely alatt már 
a sárga altalaj jelentkezett. A helyiséget övező falakat 
alapozásig vakolták, amely aránylag épen megmaradt. 

A 4. helyiséget méretére való tekintettel K-Ny és É
D irányú metszettel 4 részre osztottuk. A felső, kb. 130 
cm vastag réteg feltárása rendkívül sok törmeléket és 

139 
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kevés leletanyagot eredményezett, amely alatt nagyobb 
számú leletet tartalmazó, erősen faszenes réteg után, 
egy vékonyabb, agyagos réteg alatt találtuk meg az 
átégett járószintet. A sérült járószint alatt 10 cm-re egy 
másik, átégett, ledöngölt szintet is észleltünk. 

A 3. helyiség (folyosó) erősen lepusztult állapotban 
maradt meg, így itt járószintet nem találtunk. Az egész 
területet azonban, utólagosan ásott, anyagnyerő (kő, tég
la) gödrök tarkították, fó1eg a falak mentén. A 6. és 7. 
falakon falelválást észleltünk. 

A már ismertetett leletanyag mellett egy 1573-ból 
származó Miksa ezüst dénárt, néhány majolikatöredé
ket, mázas csempedarabot, budai fehér kerámiát, illet
ve sötétzöld rajzolattal díszített, fűzöld alapú freskótö
redékeket találtunk a törmelék között. Az ásatás során 
néhány faragott kő is előkerült. 

ARADI CSILLA - MÉSZÁROS SZILVIA 

1 3  7. Gérce, Homokbánya 
(Vas megye) B 
2000. augusztus 7-10. között a Berzsenyi Dániel Főis
kola (Szombathely) Történelem Tanszéke régésztech
nikus képzése során végeztünk itt leletmentést. Az ed
dig ismeretlen leló11elyre Nagy Gábor helyi lakos hívta 
fel a figyelmet, kerámiatöredékeket hozott be, amelyek 
a késő bronzkori korai halomsíros kultúra emlékanya
gához sorolhatók. 

Ezért, s mivel a gércei MgTSz ma is műveli a bá
nyát, került sor a szondázásra a művelővel történő 
egyeztetést követően. Kb. 160 m2-nyi felületet tártunk 
fel. A szárazság miatt igen kemény, valamint a munka
gépek által agyonjárt kavicsos talaj igencsak megnehe
zítette a munkát. A terület hajdani mélyszántása miatt 
csak szórványos cseréptöredékeket találtunk, illetve egy 
a munkagépek által már korábban részben megsemmi
sített, a metszetben jelentkező gödör részletét tártuk fel. 
Megállapítottuk, hogy a területen csak a halomsíros kul
túra településére utaló emlékanyag található meg, s 
hogy a bánya jövóbeni terjeszkedése azt tovább fogja 
pusztítani. A település jelentőségét növelik a közeli Já
nosháza ilyen korú, feltárt halomsírjai. 

1 38 .  Göd, Bócsaújtelep 
(MRT 9 .  k. 116. l h . )  
( Nógrád megye) Ró 

ILON GÁBOR 

Soproni Sándor a Dunától légvonalban 3 km-re fekvő, a 
környezetébó1 enyhén kiemelkedő lelónelyen a felszíni 
nyomok és a nagy számban előkerült késő római kato
nai bélyeges téglák alapján egy nagyméretű késő római 
erődöt feltételezett. 

Az 1957 és 1962 között készült légi felvételeken 
(Hadtörténeti Intézet) tisztán kirajzolódik az erőd 12 
fal síkjába illeszkedő kör alakú toronnyal erődített ová
lis alaprajza. Az ovális két legtávolabbi pontja között a 

távolság 450 m. A 2000. év ásatását megelőzően elké
szített szintvonalas térkép és terepbejárások alátámasz
tották az objektum légi felvételek által mutatott fekvé
sét és alaprajzát. A tornyok helyén ugyanis a felszín 
dombszerűen kiemelkedik és erősen törmelékes (római 
falazó téglák és habarcs) . 

Az erőd falának ovális formájából következően a 
védművek kutatására az erőd középpontjából sugara
san húzott árokrendszer alkalmazása a legcélszerűbb. 
Az első árkot az erőd DK-i felében, az önkormányzat 
által ipari park céljára kijelölt területen húztuk. A 40 m 
hosszú - a légi felvételek alapján az erőd falát vagy ár
kát biztosan metszenie kellő - kutatóárokban azonban 
régészeti jelenség nem mutatkozott. A második árkot 
az erőd DNy-i részében a 12. sz. tornyot jelző törmelé
kes dombot metszve jelöltem ki. A kör alakú torony kö
zéppontját érintő 25 m-es árok két, egymástól 10,5 m
re futó 30 cm vastag „falat" metszett. (Falkiszedésre uta
ló jelenség nem mutatkozott.) A két „fal" közötti távol
ság mértani középpontjában egy több, mint 1 ,5  m mély
re leütött - valószínűleg a homokos altalaj miatt - kö
vekkel és római téglákkal körberakott, 30 cm átmérőjű 
cölöp lyukát találtuk. A tapasztalt 30 cm-es „falak" meg
lepők, mivel egy barbaricumban épült késő római erőd 
falainak (el)várható vastagsága minimum 2 m. Az ása
tás és a terepbejárások során leletanyag nem került elő. 
Szórványleletként egy OF ARN BONO MAG bélyeges fa
lazótégla került a múzeumba. Ismertté vált továbbá 18 
késő római érem, amelyet az erőd területén gyűjtöttek. 
A legkésóbbit l. Valentianus uralkodása alatt verték. 

A szintvonalas térképet Terei György készítette el. 
Az ásatáson részt vett Balogh Tibor régészhallgató. 

1 39 .  Gödöllő, Petőfi tér 2 .  
( Pest megye) U,  ú 

MRÁv ZsoLT 

2000. szeptember 19-én az építtető Szerelvény Arzenál Kft. 
megkezdte az Arzenál Áruház alapozási munkáit. A hely
színre 20-án a késő délelőtti órákban érkeztem. Addigra 
az alapárkokat sajnos már bebetonozták (az omlásveszély 
miatt rögtön beleöntötték a betont), viszont az épület kö
zepére tervezett pillérgödrök közül egy még betonozatlan 
volt, a másik hármat pedig a jelenlétemben ásták ki. A pil
lérgödrök nagysága 2,10x2,10 m, mélységük 1,60 m. 

Három pillérgödörben 80-90 cm-ig új- és legújabb 
kori törmelék látszott, helyenként még mélyebbre nyú
ló, ugyanilyen korú beásásokkal. Ez alatt barna homok, 
majd sárgásvörös homok jelentkezett. A 4. pillérgödör 
D-i oldalában a barna homok alá nyúló faszénmorzsás 
beásást figyeltem meg, cserepet sajnos nem tudtam ki
szedni beló1e. Elképzelhetőnek tartom, hogy ez is újko
ri. (Hasonló jellegű, de biztosan újkori, a faszénen kívül 
tégladarabkákat, mészcsomókat is tartalmazó beásások 
a többi pillérgödörben is vóltak.) Ugyanakkor - szintén 
a D-i oldalból - a barna homok alatti sárgásvörös, he
lyenként foltokban barna homokkal kevert (nem boly-
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gatatlan ! )  homokból 1 db pelyvás anyagú, körömcsípé
ses újkőkori cserepet sikerült kiszedni. 

A cserép a gödöllfü 10/42. sz. leló11elyet (MRT XIII/ 
3. k.) jelzi. 

1 .Li O. Gyá l ,  7000 hrsz. terü let 
(Pest megye) B, Sza , ú 

Kőv ÁRI KLÁRA 

A fent nevezett ingatlanon, az M5 autópályától nyugat
ra, a Soroksári határdűlő, az autópálya, valamint az au
tópálya gyáli lehajtó sávja és egy keskeny akácerdő által 
határolt részen az Imperial Hungaria Befektetési Kft. 
kereskedelmi centrumot kíván létesíteni. Korábban ezen 
a helyen, pontosabban a beruházási terület közepén hŰ
zódó enyhe kiemelkedésen kb. 120x150 méteres, ovális 
foltban bronzkori (vatyai kultúra) és római kori szar
mata edénytöredékek alapján, a homokos-poros felszín 
miatt nem lehatárolható régészeti leló11elyet (Gyál 5 .  
sz. lelóbely) lokaliziáltunk. 

A beruházó a kivitelezési munkálatokat előzetes 
egyeztetés nélkül egy, a területet középen átszelő kb. 8 
m széles sáv humuszolásával kezdte, amely az autópá
lya melletti vízcsőáteresz építési munkahelyszínének 
jobb megközelítési lehetőségeit szolgálta. Az alkalmi 
földút mellett kiásott árok metszetében földelszínező
dések mutatkoztak. A beruházóval való kapcsolat fel
vételét követően megállapodást kötött egymással az 
Imperial Hungária Befektetési Kft. és a Pest Megyei Mú
zeumok Igazgatósága, amelynek értelmében 2000. má
jus 12. és július 5. között a beruházó finanszírozásában 
ellenőriztük a szervizutak építésének humuszolási mun
kálatait, valamint elvégeztük az I. építési szakasz terü
letének régészeti szondázását. A régészeti munkálatok 
(beleértve a restaurálást, nyilvántartást és leletelhelye
zést is) összköltsége 12 millió Ft. 

A 80 309 m2 nagyságú területen gépekkel egymástól 
10 m távolságra 35 db 2 méter széles szondázó árkot nyi
tottunk, nagyjából az M5 autópályával párhuzamosan, 
teljesen lefedve a késóbbi építési szakaszt. A humuszt és 
az alatta található, nyeséssel kitermelt földet egyn1ástól 
különválasztva, a szondázó árkok közötti részen depo
náltuk. A feltárandó objektumok nyesési szintje 60-120 
cm. A dokumentált 132 objektum (árkok, termény- és 
hulladéktároló gödrök, kút, egy részük egymással össze
függő árokrendszer külön-külön előkerült eleme) feltá
rása bronzkori (Vatya kultúra) és római kori szarmata ke
rámia, továbbá néhány vaseszköz és állatcsont előkerü
lését eredményezte. Megállapítható, hogy e két korszak 
településeinek objektumai a szondázó árkok közötti fel
táratlan területen is folytatódnak. Harminc, mellékletet 
nem tartalmazó objektum újkori gödör lehetett. 

A szondázással körülhatárolható, teljes feltárásra vá
ró terület nagysága kb. 36 000 m2. 

A régészeti szondázás befejezése után a felt;Írt nh
jektumok és szondázó árkok (közöttük a felhalmozott 
humusz és altalaj) betakaratlanul maradtak. Szerződéses 

kötelezettségünknek megfelelően tájékoztattuk a beru
házót a munkálatok eredményeiró1, jelezve azt is, hogy 
ugyancsak a szerződés értelmében a pozitív ered
ménnyel zárult kutatások miatt szükséges a régészeti
leg érintett területrész teljes feltárása. 

A szondázó ásatás dokumentációja és a régészeti 
leletanyag a nagykőrösi Arany János Múzeumba került, 
ahol a dokumentációt a 1440-2000 adattári számon 
őrizzük. A régészeti leletek restaurálását megkezdtük. 

Munkatárs: Dinnyés István, Hegedűs Attila. 
SIMON LÁSZLÓ 

1 .Li 1 . Gyirmót, Borsó-dűlő, homokbánya 
(Győr-Moson-Sopron megye) U, B ,  LT, Ró 
A Borsó-dűlóben 1997-ben nyitottak homokbányát, ek
kor rövid leletmentés során őskori (neolit és kora bronz
kor), kelta, római és középkori lelóbelyként vált ismert
té. Akkor a területbó1 kb. 1 ha került elhordásra, ennek 
mintegy 1/3-át sikerült megkutatni. 

2000 szeptemberében újabb 1 ha területet jelöltek 
ki homokkitermelésre, így újabb ásatás vált szükségessé, 
melynek költségeit a tulajdonos fedezte. 2000. október 6. 
és december 15. között megkutatott felületen összesen 
301 objektumot dokumentáltunk, ebbó1 73 volt építmény 
gödre, közülük 56 került ebben a szezonban feltárásra. 

A feltárás során a Dunántúli Vonaldíszes Kultúra 
gödreit bontottuk ki, melyek nagy részét a késóbbi ko
rok nagyon sűrű beásásai bolygattak. 

A kelta időszakból LT C végére tehető tíz, téglalap 
alakú, földbe ásott gödörházépítmény és néhány tároló
gödör, ezek mindegyike nagy mennyiségben tartalma
zott elsősorban kerámiatöredékekbó1 álló leletanyagot. 

A római korban a 2-4. század között folyamatosan 
lakott területen eddig 46 téglalap alakú, 2-3 cölöpös tar
tószerkezetű, földbe ásott házépítményt bontottunk ki. 
A betöltődések és a szuperpozíciós beásások, valamint 
a leletek alapján legalább két korszakot sikerült elkülö
nítenünk. Megállapítható volt, hogy a 3. században na
gyobb tűzvész pusztíthatott, a házak egy része ekkor 
semmisült meg. A leletanyag föként kerámiatöredékek
bó1 áll, de jelentős számban kerültek elő viseleti tárgyak 
és mezőgazdasági szerszámok is. 

A feltáráson és a környező területen 4 ha területró1 
gyűjtöttünk terepbejárás során római kori leleteket, ke
rámia- és fémtárgyakat, helyenként téglaépítkezés nyo
mait találtuk és a vetésben kirajzolódó foltokból továb
bi házak helyét és széles árkokat is megfigyeltünk. A 
bánya ÉK-i részén bronzkori kerámiatöredékeket is 
gyűjtöttünk. 

1 .Li 2 .  Gyóró, Koplaló 
( Gynr-Moc;on-Soriron mF_gyF) Kk 

EGRY ILDIKÓ 

2000. január 7-én a Kapuvár és Répcelak közötti gázve
zeték nyomvonalában, Gyóró „Koplaló" határrészén 
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helyszíni szemlét végeztünk, melynek során a kis terü
leten beszántott földben cserepeket gyűjtöttünk. A tö
redékek a késő középkorba (15-16. sz.) tartozhatnak. 

1 Lt 3 .  Győr, Apáca u tca 9.  
( Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Kk,  ú 

EGRY ILDIKÓ 

2000. április 17. és május 17. között került sor a telken 
álló műemlékház hátsó udvarának feltárására, amelyet 
a ház felújítása és irodaházzá való építése indokolt. E 
munkálatok során az eddig beépítetlen hátsó udvaron 
4 méter mélységig szintsüllyesztést terveztek egy lépcső
ház kialakításához. Az udvar É-i végétó1 egy kb. 120-
150 cm-es szakaszt statikai szempontok miatt érintetle
nül hagytunk - ennek megbolygatására az építési terv 
szerint sem kerül sor. 

A feltárás során a ház egy korábbi építési fázisában 
használt, később használaton kívül helyezett és elfala
zott pincerészletet sikerült kibontatunk a hátsó udva
ron. A pinceszakasz korábbi épületfázishoz való tarto
zására utal az a tény, hogy annak falai nem illeszked
nek a ház alatt elterülő, ma is használatos újkori pince 
és ház falaihoz, ellenben párhuzamosan futnak, illesz
kednek azokkal a feltárás során előkerült, s az udvarba 
szinte „belógó" alapfalakkal, amelyekre a ma is álló, 
szomszédos házhoz tartozó, az udvart Ny-ról határoló 
falat és az Apáca utcai ház udvarra nyíló ajtaját hordo
zó falat emelték. A ház többszöri átépítése nyomon kö
vethető volt egyébként a felmenő falak, a belső válasz
falak és a ház alatt húzódó, ma is használt pince falai
nak megfigyeléskor is. 

Megfigyelhettük, hogy az udvar területét a ház több
szöri átépítése során építkezési törmelékkel (kavics, mal
terrögök, bélyeges téglák az 1660 és 1885 közötti időszak
ból) és konyhai hulladékkal (közép-, későközép- és új
kori kerámiatöredékek, valamint késő középkori réz bú
torveret; sertés, marha- és szárnyas-csontok) töltötték 
fel a mai járószintig. A betöltést jellemezte, hogy míg az 
udvar jelenlegi É-i végében fó1eg építési törmeléket ta
láltunk minimális kerámia anyaggal, addig a D-i olda
lon - különösen az udvarba nyíló ajtó küszöbének kör
nyékén - az építési törmelékben felszaporodott az ál
latcsontok és a különböző korú kerámia mennyisége. 

A korábbi épületszakaszhoz tartozó pince első nyo
mai 140 cm-es mélységnél jelentkeztek először. A bon
tást nehezítette, hogy az udvarban modern kori derítőak
na és a bele vezető szennyvízcsövek helyezkedtek el, s 
ezek lefektetése során az udvar legfelső 1,5 méterét 
erősen átforgatták. Az újkori csatorna fedőtégláira 120 
cm-es mélységben bukkantunk. 

Az általunk kibontott pinceszakasz falai 355-400 cm 
mélységig húzódtak, ahol is a pinceszakasz egykori já
rószintjét téglaburkolattal látták el. Ennek felszedése 
után már a bolygatatlan, sárea altaLij jP-len tkezett . 

A ház átalakítási munkáival párhuzamosan a föld
szinten és az emeleti szobákban is végeztünk megfigye-

léseket, illetve gyűjtöttük az előkerült leletanyagot. Er
re fó1eg az emeleti szobák padló alatti, bolthajtások fe
letti törmelékes feltöltésének tisztításakor volt szükség. 

Ebben a betöltésben római-, közép-, késő közép- és 
újkori kerámiatöredékeket, újkori zöldmázas szemes és 
növényi ornamentikával gazdagon díszített kályhacsem
péket, valamint gyermek koponyacsontokat találtunk. 
Mivel a boltozat feletti betöltés meglehetősen sok fel
töltő anyagot igényelt, azt valószínűleg a közeli várkör
nyék hulladékos földjébó1, feltöltésébó1 hordták be. A 
hulladékos betöltés összehordását megkönnyítette, hogy 
a Vár maga is többszöri átépítésen ment keresztül. 

A feltárás céljának megfelelően a területet addig a 
mélységig kutattuk át, amíg az építési tervek szerint az 
esetlegesen felbukkanó régészeti leleteket, objektumo
kat veszély fenyegetné. Mivel az udvaron feltárt pince
szakasz falai nem húzódtak le 400 cm-es mélység alá, 
ezért azok felszedése után az ásatást befejeztük. 

A leletek a győri Xantus János Múzeumba kerültek. 
BüLEGA ERIKA 

1Lilt .  Győr, Belváros, Baross Gábor utca-Árpád ú t
Aradi vértanúk útja-Bajcsy-Zsilinszky út  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Kk, ú 
A területen Győr Megyei Jogú Város mélygarázs építé
sét tervezi, az ásatásra azért került sor, mert - számunkra 
ismeretlen okból - az érintett telkek közül néhányra 
(7166 hrsz. Baross G. u. 26.; 7169 hrsz. Baross G. u. 30. ;  
7170 hrsz. Baross G. u. 32.; 7176 hrsz. Aradi vértanúk 
útja 19. ;  7177 hrsz. Bajcsy-Zsilinszky u. 34.; 7167 hrsz. 
Bajcsy-Zsilinszky u. 36.) az 1950-es években régészeti 
védettséget jegyeztek be. 

Az ásatásra 2000. április 4. és május 4. között került 
sor. Mivel a terület nagy részén ismeretlen pincék vol
tak, amelyek a régészeti objektumokat nyilvánvalóan 
megsemmisítették, a tömb közepén sikerült egy bolyga
tatlannak vélt területen 2x15 m-en kutatóárkot nyitnunk, 
valamint az egyik pince falának elbontásával kissé dé
lebbre a rétegsort meghatározni. Mindkét felület 
metszetébó1 nyilvánvalóvá vált, hogy a török kori vár 17. 
századi Montecuccoli-féle bővítésének megépítésével, az 
előretolt ágyúállások kiépítésével az említett terület még 
a várárok részét képezte, és mint ilyen teljesen vegyes 
betöltési rétegeket tartalmaz, amelyben 19. század elejei 
kerámia római leletekkel vegyesen kerül elő, vízszintes 
felületen pedig semmilyen objektum nem figyelhető meg. 

A régészeti védettség fenntartását semmi sem in
dokolja .  

1 Lt 5 .  Győr, Kisbácsa, Száva utca 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró 

SZŐNYI ESZTER 

2000 áprilisában Takács Zoltán építészmérnök jelentette 
a Xántus János Múzeumban, hogy kisbácsai, Száva ut
cai telkükön római sírkő van. 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2000 

Az előző tulajdonos szerint a kő valahol a bácsai 
réten került elő „sok évvel ezelőtt", az ő édesapja sze
rezte meg, hogy síremléket faragtasson beló1e. Szeren
csére erre nem került sor. 

A sírtöredék (alsó képmező, alsó feliratsor) az ikre
ket szoptató anyafarkast ábrázolja, jó színvonalas farag
vány, finom fehér márvány. Múzeumba szállítás után 
kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy a múlt század
ban előkerült, jelenleg kőtárunkban őrzött AURELIUS 
SATURNINUS sírkő alsó részének töredéke. 

A most előkerült töredéken malternyomok bizonyít
ják, hogy másodlagosan beépítették. A sok meszet tar
talmazó malter római korinak tűnik, elképzelhető, hogy 
kó1apokból összeállított, esetleg falazott késő római sír
hoz használták fel.10 

SZŐNYI ESZTER 

1-46. Győr, Marcalváros, szabadidőközpont  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró ,  Kö 
Az időjárás viszontagságai és a magas talajvízállás miatt 
1999 októberében félbeszakadt kutatásokat folytatva el
végeztük a bevásárlóközpontnak kijelölt terület régészeti 
szondázását. A megkutatott területen öt, egyenként 2 
m széles és átlagosan 200 m hosszú kutatóárkot húz
tunk, melyekben 34 árokrészletet regisztráltunk. Az ár
kokban átvágásokat készítettünk s ezekbó1 kiderült, hogy 
azok nagy része középkori és újkori határárok, illetve 
vízelvezető árok volt, egy pedig a római korban készül
hetett. A szondaszelvényekben árkokon kívül más ré
gészeti jelenség sehol nem volt megfigyelhető. 

1 4 7. Győr, Szent István u tca 6 .  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró 

EGRY ILDIKÓ 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság területén a belső 
világító udvarok helyét beépítik, 240 cm-es szintsüllyesz
téssel pinceszintet alakítanak ki. 

A megyei bíróság udvara késő római sírok lelóne
lyeként az 1960-as évekbó1 ismert, de a földmunkákról 
semmiféle előzetes információnk nem volt. 

Október 24-én dr. Világi Erzsébet bíró jelentette, 
hogy a munkálatok során embercsontokat találtak. 

A helyszínen megállapítottuk, hogy mire a múzeu
mot értesítették, több sír megsemmisült, egy koponyát 
és némi csontmaradványt megőriztek. A koponya, il
letve a sír eló'kerülési helyét még nagyjából meg tud
ták mutatni, egy másik sírt bolygatott állapotban a hely
színen bemértünk. Mivel a földmunkákat kézzel vé
gezték, a továbbiakban előkerülő sírok feltárása 2000. 
október 24. és november 30. között folyamatos régé-

10 A lelet időközben publikált: SzőNYI E.: Újabban előkerült római 
kori kőemlékek a Xántus János Múzeum gyűjteményében. 
Arrabona 39. 2001. 79-98., 2-3. á. 

szeti jelenléttel megoldható volt. Összesen 7 db késő 
római sírról gyűjtöttünk adatokat, 6 sír feltárását elvé
geztük. A sírok egy része a múlt században épült bíró
ság épületfalai által bolygatva, kettévágva került elő. 
Valamennyi egyszerű földsír volt, háton fekvő nyúj
tott helyzetű halottakkal. A mellékletek (agyagedé
nyek, üvegpohár, hagymafejes fibula, kés, fenőkő, pén
zek stb.)  alapján koruk a 3 .  század vége-4. századi 
időszakra tehető. Az előkerült sírok az ismert ún. Vas
út-környéki késő római temetónöz tartoztak, amely
nek korábban eló'került sírjai részben publikáltak (Sző
nyi, Arrabona 21. (1979) 5-59.) 

1 4 8. Gyula,  Szennyvíztisztító telep 
(Békés megye) B,  Sza 

SZŐNYI ESZTER 

2000. július 5-én bejelentés érkezett a gyulai Erkel Fe
renc Múzeumba, hogy a szennyvíztisztító telep terüle
tén lévő, egyik nyitott csatorna falából edénytöredéke
ket mosott ki a víz. Másnap helyszíni szemlét végeztünk 
a leló11elyen, amely a gyulai határ délnyugati részén he
lyezkedik el a város határának közelében. Az Elek felé 
vezető műút ÉK-i oldalán, a kétegyházi elágazástól 150 
m-re D-re nyílik az a gyulai szennyvíztisztító telepre ve
zető, fákkal szegélyezett, K-Ny irányú műút, amely föld
útként folytatódik a térképen Gyula-Kétegyházi felfo
gó csatornaként jelölt csatornával párhuzamosan. Az 
említett földútra meró1egesen, pontosan É-D irányban 
nyílik egy kisebb csatorna, az eleki úttól számított kb. 
700 méterre. Ennek a csatornának a K-i oldalán magas 
nyárfákkal szegélyezett földút indul. A csatorna Ny-i ol
dalában, a csatorna É-i végét az említett K-Ny-i földút
tól elválasztó kerítéstó1 173 m-re D-re találta a bejelentő 
az edénytöredékeket. 

A felszíntó1 kb. 160 cm mélységben, a csatorna 
rézsűs, kissé alámosott, leomlott oldalában egy középső 
bronzkori, urnaszerű edény töredékeit találtuk. Az 
összeilleszthető töredékek alapján az edény kézzel for
mált, sötétszürke színű, fényezett felületű, árkolt büty
kökkel díszített. A töredékek részben a csatornában lévő 
víz szintje alatt voltak egy csomóban. A töredékeket fel
szedtük, a helyszínró1 vázlatot készítettünk. A csatorna 
falát sűrű növényzet borította, ezért nem lehetett megál
lapítani, hogy az edény milyen objektumban volt; gö
dör, vagy sír leletanyaga került-e elő. 

A lelőhely egy nagyon alacsony, alig észlelhető 
kiemelkedésen található. A csatorna K-i oldalán kuko
ricaföld volt, ahol 1 db szarmata kori edénytöredéket 
találtunk. 

LISKA ANDRÁS 

1 49 .  Gyula,  Vársziget, Almásy-kastély, kaputorony 
( Békés megye) Kk 
Az általunk 2000 áprilisában elvégzett, adott körülmé
nyek között természetesen csak korlátozott régészeti ku-
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tatás legfóbb megállapítása, hogy a mai gyulai Várszi
get déli részét elfoglaló, 1720 után épített kastélyhoz 
csatlakozó kaputorony két, egymástól jól elválasztható 
részbó1 áll - az ugyanis, hogy a késóbbi részét a 19. szá
zad elején alaposan átalakították, eddig is ismert volt. 

Kiderült, hogy a legkésóbb a 16. században kiépült 
gyulai külsővár sáncába foglalva egy téglalap alaprajzú, 
bizonyíthatóan csak egyszintes, kis kváderekbó1, illetve 
az ívek, boltozatok esetében jellegzetes téglából, hófe
hér habarccsal emelt kapuépítmény állt, amelynek egy 
részére az ismert ábrázolások szerint 1722 és 1745 kö
zött egy többszintes barokk tornyot építettek. Kérdés, 
hogy ezt a tornyot mennyiben érintette az 1795. évi, 
majd pedig az 1801-es tűzvész, az azonban tény hogy 
mai formáját 1803-ra nyerte el, amikor Czigler Antal -
egyúttal a kastély tömbjéhez kapcsolva az addig szaba
don álló építményt - későcopf, de korai gótikus eleme
ket is felhasználó stílusban átépítette. 

Kérdés azonban, hogy az építménynek a feltárásunk 
által meghatározott 6 m széles egykori északi részét mi
kor bontották el, illetve, hogy mennyiben kell azzal szá
molnunk, hogy egy hasonló épületrész a déli oldalon is 
volt - az alsó szint falai ugyanis kétségkívül ebbe az 
irányba is folytatódnak. 

Ami a legkorábbi épület formáját és korát illeti, lé
nyeges, hogy a töröktó1 való visszafoglalás után, 1695-
ben keletkezett Porthen Fülöp Jakab-féle felmérés előtt11 
ezen a részen, tehát a vár délnyugati sarkán nem tu
dunk kapuról. Azaz a tárgyalt épület aligha keletkezett 
1566 előtt. Így a törökök általi építését reális lehető
ségként kell kezelnünk, amit csak alátámasztani látszik 
a két fülke szamárhátíves lezárása. A többi műforma 
korhoz kötése nem lehetséges még, s mivel érdemi le
letanyag nem került elő, elvileg gondolhatunk egy 1700 
körüli építésre is, különös tekintettel a legkorábbinak 
tűnő kváderfestésre és a Ny-i „táblahelyre". Ugyanak
kor figyelembe kell venni, hogy az 1695. évi térképen 
két téglalap alaprajzú építmény között nyílik a kapu, s 
ez megfelel a feltételezhető, illetve meghatározott alap
rajznak. Az 1722-ben készült Rosenfeld-féle felmérésen 
és nézeten azonban csak egy, ugyanakkor kétségkívül 
nem toronynak, hanem egyszintes kapuépítménynek 
tartható épület látszik - de azért a két oldalon elvileg a 
megtalált, illetve feltételezett bővítmény is elférhetett. 
Ha feltevésünk helyes, egy a 16-17. századi, sőt a 18. 
századi hadiépítészetre jellemző, lényegében a sáncba
erődfalba belefoglalt kapuépítményró1 van szó, amely
nek két oldalán az őrség terei, de akár gyalogkapuk is 
lehettek. További kutatások - így párhuzamok felderí
tése - nélkül többet nem mondhatunk, arra azonban 
fel kell hívni a figyelmet, hogy a mai torony ÉK-i falá
ban lévő átjárónak a szemközti oldalon, a mai lépcsőfel
járó helyén egy párja is lehetett. 

11 Id. FELD !.-GERELYES !.: Gyula, Almásy kastély: Kaputorony (Mlí
vészettörténeti elődokumentáció) Bp. 2000. március 

A kutatási megfigyelések arra utalnak, hogy az É-i 
(és talán a D-i) épületrészt nem bontották el a 18. századi 
nagy kiépítés során, hiszen maradványait csak a Czigler
féle építkezéshez köthető rétegek fedték. Ezzel azonban 
ellentétben van min,daz, ami a számos változatban, 1745 
körül készült ábrázolásokon látható - itt teljesen egye
dül, szabadon áll az akkor még hagymasisakos, négy eme
leti ablakos, lizénás-tükrös, órapárkányos torony. Ezt az 
ellentmondást ma még nem tudjuk feloldani - de nem 
biztos, hogy nem idealizálnak e metszetek. 

Kétségtelen ugyanakkor, hogy kutatásunk megha
tározhatta az azokon ábrázolt architekt;úra számos ele
mét, amelyeket - néha nehezen érthető okból - Czigler 
késóbb módosított. 

Ha tehát a korai időszak vonatkozásában foglaljuk 
össze eredményeinket, lényeges, hogy a torony ÉK-i ol
dala előtt, az épület északi falán megfigyelt lefaragá
soknak megfelelően, megtaláltuk a torony földszintjé
vel egy idóben emelt északi épületrész falait, a mai kert 
felszínétó1 mérve mindössze 25-30 cm mélységben. Fa
ragott kövekbó1 rakott, fehér habarcsos fal, szélessége 
az északi oldalán 125 cm, keleti és nyugati oldalán 200 
cm. Az épület keleti fala jelentkezett az I. kutatóárok 
keleti profiljában. Ez a keleti belső falsík 100 cm-es kiug
rást mutat a torony északi falán megfigyelt lefaragás
hoz képest. Az I. kutatóárok nyugati profiljában feltárt 
téglafal jelen ismereteink szerint nem értelmezhető, ta
lán egy esetleg utólagos osztófalról van szó. Az épület 
ÉK-i sarkához képest (?) 100 cm vastag téglafalat épí
tettek. Az épület környezetében minimális mennyiségű 
hódoltság kori leletanyag került elő. Az épület északi 
síkja előtt törmelékes réteget bontottunk, melyből 
paticsdarabok is előkerültek. Vélhetően a toronyhoz kap
csolódó sáncot értük el ezen a részen. 

A mai toronyföldszintet és a hozzá északról kapcso
lódó kőépületet átjáró kötötte össze. Az I. kutatóárok
ban, illetve az átjáróban magában feltártuk az átjáró ere
deti, habarcsaljzatú, téglából rakott padlózatát. E pad
lózat északi oldalát az újkori szennyvízcsatorna építé
sekor roncsolták. 

A kapualj vizsgálata elsősorban a már kutatás nél
kül is megfigyelhető nyílások és fülkék elemzését jelen
tette. Emellett kutatása során megtaláltuk az eredeti, 
kifelé, a hajdani vizesárok felé enyhén lejtő, kó'burkola
tú korai járószintet, a mai bitumenes járószinttó1 mér
ve keleten 62 cm, a kapualj nyugati végében 80 cm mély
ségben. A kó'burkolat alatt, a torony alapozásához tar
tozó további, nagyméretű kövekbó1 álló réteget bontot
tunk ki, a kapualj keleti felében 82 cm, nyugati részén 
100-110 cm mélységben. 

A torony északi belső falában kibontott szamárhát
íves ülőfülke nyugati felébe 60x60 cm nagyságú négy
zetes aknát törtek. Az aknából 18. századi jellegű lelet
anyag, népi kerámia, üvegek és egy fajansz csésze ke
rült elő. Ebbó1 az aknából indult déli irányban egy 45-
50 cm széles, téglával burkolt, erősen lejtő csatorna, 
melynek alját a kibontott 140 cm-es mélységig nem ér-
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tük el. A csatorna téglaboltozata 70 cm-es mélységnél 
jelentkezett. A torony déli falától északra, 1 1 0  c.m-rt:, 
64, illetve 78 cm-es mélységben jelentkező Wenkheim 
téglából rakott fal egy K-Ny irányú csatorna déli falá
nak bizonyult. Kronológiai sorrendben újabb keletű kell, 
legyen az a téglából épített, mintegy - falazással együtt 
- 45-50 cm széles csatorna, amely a torony északi falá
val párhuzamosan, attól 50-55 cm-re fut. 

A földszinti kapualj a két kapuívvel, a boltozattal, 
amelyet érdekes arányban egy boltív oszt meg, a fül
kékkel és a meglévő átjáróval egyetlen építési periódus
ból valónak bizonyult. Késóbb csak a fülkék ülőrészét 
bontották ki - mint láttuk, részben a vízelvezető csator
narendszer építésekor - majd 1803 előtt elfalazták az É-i 
átjárót és jelenlegi formájában megépítették az emelet
re vezető lépcsőt. Ennek bizonyára volt előzménye is, 
ezt azonban csak egy, az épület belső emeleti tereire is 
kiterjedő kutatás határozhatja meg. 

GERELYES IBOLYA - FELD ISTVÁN 

1 50.  Gyu la,  2 58 .  sz. le lőhely 
(Békés megye) 1 
2000. június 19-én korábbi adattári feljegyzések nyomán 
helyszíni szemlét tartottam a Gyula-Elek határába eső 
lelónelyen, melyró1 már 1971-ben és 1986-ban is tett 
bejelentést ifj. Hegedűs József, eleki lakos. 1971-ben föld
munkával embercsontok és formátlan vasdarabok ke
rültek elő. 

Szemlém során különösen a gyulai oldalon tudtunk 
a felszínen embercsontokat valamint a hát legmagasabb, 
dűlőút feló1i, attól hozzávetó1egesen 50 méterre lévő ré
szén tégla- és habarcsdarabokat megfigyelni. A lelónely 
az eleki oldalon a 23. számot kapta. 

1 5 1 .  Gyulaj, Kiskúti-völgy 
(Tolna megye) Ő, Ró, Kö 

GYUCHA ATTILA 

A 2000. március 9-én végzett terepbejáráskor a korábbi 
légi felvételen látszó foltok helyén, a domboldal DK-i 
sarkában őskori és római kori cserepeket találtunk. A 
domb DNy-i részén, a patak partjával párhuzamosan 
középkori falu nyomait találtuk a szántóföldön. A domb 
D-i, lapos részén több, kemencére utaló vörös foltból is 
gyűjtöttünk anyagot. A telep talán az egykori Vörösegy
ház faluhoz tartozhatott. 

BERTÓK GÁBOR 

1 52 .  Gyu lakeszi , Csobánchegyi romtemplom 
(Veszprém megye) Kö, Kú 
2000 júniusában rövid régészeti kutatás történt a Cso
bánchegy északi oldalán álló romtemplomnál. A kuta
tás csak a templom szentélyére terjedhetett ki. 

A templom jelenlegi alakjában kora újkori. A hajó 
falainak alsó szakasza - a lábazat és felette néhány kősor 

mintegy 50-120 cm magasságig - középkori. Az északi 
fal nyugati szakasza előtt előkerült támpillércsonk alap
ján felvethetjük, hogy a korábbi, a középkori templom a 
mainál rövidebb volt. Ez esetben két középkori perió
dussal is számolhatunk. A korábbi rövidebb hajót told
ják meg nyugat felé a második periódusban. Ennek iga
zolására a templomtér belsejében hosszanti kutatóárok 
húzása lenne szükséges. Erre a jelen kutatás során nem 
kerülhetett sor. A középkori periódushoz tartozna a 
szentélyben előkerült, a nyolcszög három oldalával zá
ródó korábbi szentély. 

A napjainkban is látható félköríves záródású szen
tély kora újkori. Ezt a történeti adatok is alátámasztják. 
A hajó oldalfalainak felső része többszörösen átépített. 
A templom Rómer Flóris által látott 19. századi rom ál
lapotához képest is jelentős változások történtek. Ezzel 
magyarázható, hogy az általa a déli oldalon látott abla
koknak ma már könyöklőjük sem látható. A nyugati fal
szakasz kiomlásába behelyezett másodlagos kövek fel
tehetően a templom középkori periódusából származ
nak. Az ajtó kereteit és a küszöb szintvonalát korábban 
kutató Máthé Géza és Juan Cabello szóbeli információ
ja szerint az ajtószáraknál faszerkezetes korábbi ajtó le
nyomata került elő, noha a Rómer által készített rajzon 
faragott kőív látható az ajtó gurtnija alatt. A 19.  század
ra az ajtó szár köveit már kiszedhették, és másodlagosan 
befalazták ó'ket, a kő záróív még a helyén állt és ehhez 
készíthettek faszerkezetes ajtót. 

A templom környezetében végzett terepbejárás so
rán nagy mennyiségű kora újkori és újkori kerámia ke
rült elő, amely a történeti adatokkal egybevágva bizo
nyítja a település 19. századig történő meglétét. 

KOPPÁNY ANDRÁS 

1 53 .  Hajdúszoboszló határa 
( Hajdú-Bihar megye) U, R, B, LT, Sza, Á, Kö, Kk 
A Hajdú-Bihar Megyei Állami Közútkezelő Kht. megbí
zása alapján terepbejárást végeztünk a 4. sz. főút Haj
dúszoboszlót délró1 elkerülő, ún. DS jelű szakaszának 
nyomvonalán, a meglévő főút 199+500-209+620 kilo
méterszelvényei között. A területen állandó vízfolyás a 
Kösely-patak, időszakos pedig a Vérvölgy. 

A terepbejárás során az út nyomvonalán 12 lelóne
lyet találtunk. 

1. lelónely: Árkos-halom. Az elkerülő szakasz kiin
duló pontjától 1 ,9 km-re a földút mellett. A környezete 
fölé 3 ,5  m-rel emelkedő mesterséges halomnak az út
vonalra eső alapterülete 100x80 m. A halmot a Kösely 
jobb partjától 200-250 m-re emelték. A halom várha
tóan a Gödörsíros kurgánok népe által épített sírhalom 
(kurgán) . Felszínén Árpád-kori településre utaló kerá
miaanyagot gyűjtöttünk. 

1/a lelőhely: Az előző halom lejtőjétó1 a vasút irá
nyában kb. 200-250 m hosszan az építendő út teljes 
szélességében, sőt a leletek K-i és Ny-i irányban is 100-
150 m-es sávban szóródtak. Az 1 .  lelónely folytatásának 
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tekinthető. Az Árpád-kori leletek mellett őskori (késő 
bronzkori és neolit) és szarmata leletek kerültek elő n::igy 
számban. Mindkét leló11ely a felszínen található leletek 
sűrűsége alapján nagyon intenzívnek tekinthető, min
denképpen teljes feltárást igényel. 

2. lelónely: Az épülő út 3300-3400 m-es szelvényé
ben kb. 80x80 m-es területen található, ahol a terep
szint 0,5-1 méterrel magasabb a környezetnél. Közép
kori és szarmata leleteket találtunk. A leló11ely közepes 
intenzitásúnak tekinthető, ezért szondázást igényel. 

3. lelónely: Az előző lelónelytó1 400 m-re található 
az út 3300-3500 m-es szakaszán. A terület enyhén hul
lámos, a szintkülönbségek 1-1,5 m-t tesznek ki. Leletek 
az egész magaslaton 200x150 m-es területen előfordul
tak. Középkori, Árpád-kori és szarmata időszakból szár
mazó leleteket találtunk. A lelónely viszonylag nagy ki
terjedésű, de közepes intenzitásúnak tartjuk. Szondá
zása szükséges. 

4. lelőhely: Az előző lelónelytó1 egy kisebb mélye
dés választja el. A felszín morfológiai képe az előzónöz 
hasonló. Az út kezdetétó1 mért távolsága 3900-4100 m. 
Középkori és szarmata időszakból származó cserepeket 
gyűjtöttünk. A leló11ely több mint 6 ha kiterjedésű, kö
zepes intenzitású, szondázást igényel. 

5. leló'hely: Az út 5800-5900 m-es szakaszán fekszik. 
Közvetlenül a Kösely kanyarulata mentén a halomtól 200 
m-re D-re található. A felszínen kelta és szarmata leleteket 
találtunk, melyek hamvasztásos temető meglétére utalnak. 
A leló11ely intenzitása közepes, kiterjedése kicsi, de tudo
mányos jelentősége miatt teljes feltárás szükséges. 

6. lelónely: A Kösely nagy kanyarulatán belül, a fo
lyóháti terület magasabb részén hosszan elnyúló lelő
hely. A felszínen középkori falu leleteit (cserepeket, őr
lőkövet) találtunk. A leló11ely viszonylag nagy kiterje
désű, leletsűrűsége közepes. Szondázó feltárást igényel. 

7. lelónely: A Köselytó1 távolodva enyhe szintemel
kedés figyelhető meg. A leletek a 8000-8200 m-es út
szelvényben a magasabb felszínfoltokon fordulnak elő 
szórványosan. Neolit cserepeket gyűjtöttünk. 

8. lelónely: A sík felszínen kb. 300 m hosszan talál
ható az út 8900-9200 m-es szakaszán. Szürke és vörös 
korongolt szarmata kerámiát és őskori cserepeket talál
tunk. A lelónely közepes nagyságú és intenzitású, szon
dázást igényel. 

9. lelónely: Az előző leló11elytó1 É-i irányban halad
va a 9700-9900 m-es szelvényben a földút közelében 
található. 200-300 m sugarú körben terül el. A leletek 
az őskorból (neolitikum) és a szarmata időszakból szár
maznak. Az eló'került őrlőkő településre utal. A felszíni 
leletsűrűség közepes, szondázó feltárást tervezünk. 

10. lelónely: A 11 700-11 900 m-es szelvényszaka
szon, a halomtól É-ra és kis magaslat körzetében talál
ható. A felszínen késő középkori és szarmata időszak
ból származó cserepek kerültek elő. A leló11ely kis kiter
jedésű, gyér intenzitású, feltárást nem tervezünk. 

11 .  lelónely: A Vérvölgy irányába lejtő területen a 
12 200-12 300 m között található. Szarmata és neolit 

cserepeket találtunk. A leletsűrűség gyenge, de a lele
tek minősége alapján kisméretű szondázást tervezünk. 

12. lelónely: A Vérvölgy és egy kisebb oldalvölgye 
által közrezárt lapos magaslati területen található 
mintegy 300 m hosszúságban. A leletanyag nagyon gaz
dag: Árpád-kori és szarmata falu kerámialeleteit 
gyűjtöttük. A leló11ely nagy kiterjedésű és a leletek szó
ródása igen intenzív, ezért teljes feltárását tervezzük. 

M. NEPPER IBOLYA - HAJDÚ ZSIGMOND -
NAGY EMESE GYÖNGYVÉR - DANI JÁNOS 

1 5Li .  Hejőkürt, Ci fra ház-dűlő 
(Borsod megye) U, A 1 
2000. október 17. és október 26. között a miskolci Her
man Ottó Múzeum régészeti leletmentést végzett, mely 
az M3-as autópálya építési munkálataihoz kapcsolódott. 

A leló11ely Hejőkürttó1 É-ra található, 800 m távol
ságban, az egykori Hejő-meder déli partján. 

A feltárás során előkerült két Árpád-kori, félig föld
be mélyített lakóház gödre; egy Árpád-kori árok, mely 
egy elhagyott, szerves anyaggal feltöltődött egykori me
derbe futott be. A leletanyag a 13 .  század első felébó1 
származik. Feltártunk továbbá négy újkőkori épület
hez (?) tartozó, szabályos 4,5x2,5 méter alapterületű 
gödröt, valamint egy nagyméretű, földbe ásott újkőkori 
tárolóedényt, és öt ismeretlen korú, leletanyag nélküli 
gödröt. 

1 55 .  Hejőkürt, Homokbánya 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö? 

PUSZTAI TAMÁS 

Hejőkürt földvárára Pusztai Tamás lett figyelmes, aki 
bányanyitási engedély kiadásához készítette elő a do
kumentációs anyagot, így a terület légi fotóján meglát
ta a sáncot. 

Hejőkürt község belterületétó1 Ny-ra kettős világos 
körív húzódik a volt Rákóczi TSz-tó1, mely ma Streze
neczki Béla tehenészeti gazdasága, s patkó alakban a 
mocsárig tart. A földvárat É-ról a Hejő mocsarai, K-ró1 
a Tisza vadvizei, mellékágai védték. 

Az egykori homokbánya maradványa a földvár kö
zepén a mintegy 440 m hosszú ÉNy-DK irányú bánya
tó. A tó K-i széle mentén villanyvezeték halad. Az M3-
as autópálya építéséhez innen tervezték szállítani a fel
töltéshez a homokot, ezért volt szükséges a terület ré
gészeti megfigyelése. Pusztai Tamás három helyen ta
lált leleteket a sáncon belül, a tótól É-ra és a sáncon 
kívül, a gazdaságtól DNy-ra. 

2000. szeptember 4-én kimentünk a helyszínre Pesti 
Gyula mérnökkel és Pusztai Tamással. Megnéztük, hogy 
hol érdemes ásatást kezdeni, s a homokkitermeléssel 
összhangban a sáncot átvágni. 

2000. szeptember 20-án hétfőn kezdték a tótól D-re 
a humuszolást, a Dollár-tanya felé vezető földút mel
lett. A földet a humuszolt terület D-i végében deponál-
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ták. Két objektumot találtam a Dollár-tanyába vivő gya
logút bnyarulatáh;m, a tó DNy-i ívétó1 D-re. 

Az 1. objektum 160 cm hosszú és 80 c� széles ová
lis alakú volt. Teljes mélysége 34-42 cm volt, a felszíntó1 
82 cm. A felszínen halványszürke kitöltés jelezte létét 
és apró patics, valamint pár jellegtelen kis cserép. Kitöl
tése nagyon kemény volt. Az objektum É-D-i irányú. 

A 2. objektum az elsőtó1 D-re 120 cm-re volt, hossza 
200 cm, szélessége 100-110 cm. Ovális alakú, sekély, 
mintegy 35 cm, azaz a felszíntó1 75 cm mélységű objek
tum. Paticstöredékek voltak a felszínén, azaz humuszolás 
után, 40 cm-re a jelenlegi járószinttó1. Kevés kézzel for
mált és korongolt cserép volt benne. 

A továbbiakban bejártam a területet. A szántóföl
dön dolgozó helyi lakosok szerint az 1940-es években 
még 3-4 tanyán laktak itt. Újkori kerámiájuk, lábas 
edény töredékek, pipadarabok, mázas cserepek találha
tók például a tótól Ny-ra, ahol szintén humuszoltak, 
mert elvitték a homokot az autópályához. Októberben 
a tótól Ny-ra is humuszoltak a mocsárig, de a villanyve
zeték miatt 10 m-t elhagytak, esetleg itt megláthatjuk a 
sáncátvágást. Máshol nem tervezik a homokkitermelést 
a sánc vonalában, mert lágy a homok, szétfolyik, nem 
alkalmas az autópálya alapozásához. 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

1 56. Hejőpapi, Karolai kavicsbánya 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 
A területen megelőző terepbejárások során a már mű
ködő bányához közvetlenül D-ró1 kapcsolódó homokos 
dombvonulaton a bronzkorból származó megtelepedés 
nyomaira bukkantunk egy kb. 200x200 m-es területen. 

1 57. Hernádbüd, Várdomb 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B,  V 

Koós JuDIT 

2000. november 10-én szemlét végeztünk a helyszínen, 
célunk a földvár állapotának felmérése volt. 

Maga a földvár nem az 1 : 10 OOO méretarányú tér
képünkön „Várdomb"-ként jelzett kiemelkedés, hanem 
az ettó1 K-re eső magaslaton van. Jól kivehető, hogy ez 
utóbbi domb széles, lapos platójának K-i, É-i és Ny-i ol
dalán a természetesen is meredeken eső rézsűt mester
ségesen is lefaragták, még meredekebbé tették. D-i ol
dalán a várat a lapos platótól ma is követhető vonalban 
szárazárokkal választották el. 

A vár belső, védett síkja, hasonlóan az egész plató
hoz, ma mezőgazdasági művelés alatt áll, szántóföld
ként hasznosítják. A vár sánca mindenütt gyep, illetve 
ritka bokros terület. A vár szántott részén, annak teljes 
szélességében, D feló1i oldalán pedig kb. addig a vona
lig, ahol egy nagyfeszültségű vezeték K-Ny-i irányban 
keresztezi a platót, igen nagy tömegben mutatkoztak a 
régészeti leletek. A késői bronzkorra, illetve korai vas
korra keltezhető edénytöredékek között nagy számban 

találtunk durvított felületű „seprűdíszes" oldaltöredé
keket, valamint fényes, fekete színű darahokat, néhány 
bütyöksoros, illetve díszített oldaltöredéket. A keltez
hetetlen állatcsontokon kívül feltűnően sok folyami 
kagylót találtunk, de gyűjtöttünk néhány kisebb kőpen
gét, obszidiánt, illetve szilánkot, valamint pár malomkő
töredéket. 

A vár területén 8-10 helyen figyeltünk meg frissen 
szétszántott objektumra utaló hamus, illetve átégett, vö
rös földrögök által kirajzolt, 1-2 méter átmérőjű foltokat. 

A leletanyagot átadtuk a Herman Ottó Múzeumnak. 
B. HELLEBRANDT MAGDOLNA - PASZTERNÁK ISTVÁN 

1 58 .  Himod határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Ró, N, Kö 
A MOL Rt. gázvezetéket kívánt építeni Kapuvár és Rép
celak között. A nyomvonal bejárása során 2000. január 
4-5-én Himod község határában több régészeti leló'he
lyet találtunk, azonosítottunk, illetve valószínűsítettünk. 

Szilvás-tag: Azonos a „Káposztáskertek" néven is
mert késő középkori leló'hellyel (Tomka P. adata a Sop
roni Múzeum adattárában) . A Himodról Kisfaludra ve
zető út mellett, a Répce Ny-i oldalán található. A felszí
nen igen sok 14-15. századi edénytöredéket gyűjtöttünk. 
A bejárt terület É-i részén, elszórtan máshol is, őskori 
cserepeket is találtunk. A leló'hely a vezeték 4,7-5,1 km 
szelvényében található. 

Tetves-halmi-dűlő: A mesterséges, ún. Tetves-halom
tól É-ra még egy, erősen szétszántott halomsírt észlel
tünk a Ny-K irányú árok mellett. A vezeték tervezett 
nyomvonalában a 6,100-6,800 km szelvény között, a Tet
ves dombtól K-re a szántóföldön végig a következő dű
lőútig gyűjtöttünk cserepeket. Ezek zöme őskori (való
színűleg bronzkori, de még neolitikus is lehet köztük) , 
kisebb része római kori, néhány darab akár népvándor
lás kori is lehet. 

A dűlőúttól D-re, a Répce kanyarulatával szemben 
(tervezett nyomvonal 7,000-7,100 km között) a réten 
szinte véletlenül lehetett csak valamit találni a fedő nö
vényzet miatt. Ennek ellenére vassalakdarabot és né
hány elég atipikus edénytöredéket szedtünk fel, ami iga
zolja, hogy itt is kell leló'hellyel számolni. 

Munkatársak: Szőnyi Eszter régész, Ritly Jenő tech
nikus. 

TOMKA PÉTER 

1 59 .  Himod, Káposztás-kertek 
(Győr-Moson-Sopron megye) U, R, LT, H, Á, Kö 
A 4600-5100 km szelvény közé eső leló'helyen a téli te
repbejárást követően 2000. június 15 .  és július 15 .  kö
zött a gázvezeték építése során kihumuszolt felületen 
ásatást végeztünk. Az őskorból 94 objektumot tártunk 
fel. A legkorábbi időszakot a neolitikumból a dunántúli 
vonaldíszes kerámia kottafejes fázisa képviselte. Az eb
be a korba tartozó objektumokat a késő középkori falu 
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gödrei erősen megbolygatták, így települési jelenségek 
megfigyelé.sfae n em nyílt lehetőségünk. 

A Ny-i szelvényfalnál egy nagyméretű, mély gödör
bó1 a késő neolit Lengyeli kultúra vörös alapon fehérrel 
festett kerámiatöredékei, vastag falú edénydarabok, va
lamint nagy mennyiségű állatcsont került elő. 

A feltárt 500 m hosszú, 7 m széles felületen a leg
több leletanyagot a késő rézkori Badeni kultúra idősza
kából találtuk. Gazdag kerámia leletanyagot tartalmaz
tak a szabályos kerek tárológödrök, melyeket a területen 
nagy sűrűségben beásott honfoglalás kori sírok megboly
gattak. A hamuval sűrűn kevert, helyenként elszenese
dett fadarabokat is tartalmazó, valamint az egész felüle
ten erősen átégett paticstörmelékkel kevert humusz
betöltésbó1 rendkívül sok kerámiatöredéket (vastag falú 
hombártól a vékony füles korsóig) gyűjtöttünk. A kelta 
korból két téglalap alakú, földbe mélyített építmény göd
rét, valamint néhány objektumot bontottunk ki. 

Az „őshumuszba" mélyítve 9-11. századi temető 152 
sírját tártuk fel. Nem lehetett biztosan eldönteni, hogy 
folyamatosan használták a temetőt, vagy a Karoling ko
ri és a honfoglalás utáni temető egymástól függetlenül 
került egy helyre. A datálható 9. századi sírok a domb 
tetején, nagyjából egy sorban helyezkedtek el, középen 
két igen mély, nagy sírgödör két oldalán. Tájolásuk Ny
K. Jellegzetes temetkezési szokásuk az edénymelléklet, 
többnyire a koporsó fölött. Jellemző leletanyag: lándzsa, 
köpűs nyílhegyek, Wadenbindengarnitur, rúdgyöngyök, 
lemezgömbös fülbevaló, pajzs alakú lemezgyűrűk, fe
nékbélyeges edények. 

A 10-11. századi sírok a déli és az északi lejtőn cso
portosultak, a déli oldalon a 9. sz.-i síroktól mintegy 15  
m-re jelentek meg, itt volt az  egyetlen, melléklet nélkü
li, részleges lovas-temetkezés. Az északi oldalon közvet
lenül csatlakoztak a korábbi temetkezések11ez, itt több 
szuperpozíciót is megfigyelhettünk. A sírgödrök általá
ban sekélyek, keskenyek, Ny-K tájolásúak, a humuszré
tegben többször nem voltak megfigyelhetó1c Jellemző 
leletanyag: nyílhegyek, csontíj markolatverete, csiholók, 
vaskések, egyszerű varkocskarikák, kéttagú csüngő alsó 
része, kerek pityke, néhány gyöngyszem, sima bronzkar
perecek, S-végű és bepödrött végű hajkarikák, fülbeva
ló, torques, ún. „rovásírásos" gyűrű. 

Az „őshumusz" felett, illetve abba beleásva találtuk 
a 14-16. századi falu maradványait. Mintegy 110 objek
tumot tártunk fel a 7 m-es sávban, zömük cölöplyuk és 
gödör, némelyik datálása lelet hiányában bizonytalan. 
A dombtetőn egy legalább két periódusú lakóház ke
rült elő, alaprajzát a 20 m hosszan követhető cölöpso
rok meglehetősen bizonytalanul rajzolják ki. Déli végé
ben volt a konyha (kemencékkel, padlószint töredéké
vel) - a késó'bbi sírok éppen itt sűrűsödtek, alaposan 
megbolygatva a ház maradványait. A déli lejtőn négy 
gazdasági épületet azonosítottunk, ezek átlag 8 méte
res sekély foltok, bennük gödrök, mellettük cölöpnyo
mok. Feltártunk egy szabadban álló kemencét. Az észa
ki lejtőn találtunk több vermet (egyikben nagy „káposz-

táskő") és egy kutat, melynek faszerkezetébó1 mintákat 
vettünk. 

Feltártuk a 17-18. századi temető 52 sírját a domb
tetőn, beleásva a telepobjektumokba. Könnyen felismer
hetőek voltak hamus-szürke betöltésükró1 és a sok egy
forma koporsószegró1. Számtalan többszörös szuperpo
zíciót figyeltünk meg. Tájolásuk Ny-K, általános a desz
kakoporsó használata. Viseleti elemek és néhány egyéb 
tárgy alkotja a leletanyagot: csizma patkó (egy sírban sar
kantyú is), mentegombok, vaskés, csiholó, horog, Bene
dek-kereszt, egy sírban három pénz (a legkésó'bbi 1672-
bó1) , kontytű, fűzőkarikák, ruhaflitterek, rózsafüzér, me
dál, hét db párta (gyereksírokban), gyöngysor. 

Az ásatáson részt vett Gabrieli Gabriella és Szőnyi 
Eszter régészek, Takács Károly egyetemi hallgató. 

EGRY ILDIKÓ - TOMKA PÉTER 

1 60 .  Hobol, Sikotai-árok 
( Baranya megye) Ró 
1969-ben a Sikotai árok ásásakor (a „Napkeleti-földektó1" 
délre levő legelőn áthaladó út mentén) felszínre került 
bronzszobrot, bronzbaltát és római pénzeket a közel
ben tárcsázást végző Lieb József találta meg. A szobrot 
megmutatta a MNM régészeinek. Ezután a lelet fele
désbe ment, a pénzek elkallódtak, a baltát pedig a meg
találó géppel megcsiszolta. 2000 márciusában anyagi
lag megszorulván a szobrot és a baltát a Janus Pannonius 
Múzeumnak felkínálta eladásra. Március 9-én szálltam 
ki Hobolba megnézni a szobrot, és szintén javasoltam a 
megvételt. A leletek körülbelüli találási helyét Lieb Jó
zsef 2000. június 2-án a helyszínen megmutatta. 

A találó a baltát megcsiszolta, így csak következtet
hetünk eredeti alakjára. Őskori formájú, anyaga miatt a 
római korban használatra alkalmatlan lehetett. Sárga
réz színű. 

A szintén sárgaréz színű szobor köpűs kiképzésű. 
Ülő istenséget ábrázol, kezében három attribútummal: 
faág, pánsíp, görbe bot (görbe kürt?) . Magassága 18,8 
cm, szélessége 17,6 cm, súlya 2,645 kg. 

A szobor római kori kocsi díszítőeleme lehetett, eset
leg egy halotti kocsihoz tartozott. A figura öltözéke és 
az oldalán levő oroszlánfejek keleti istenségre - Attisra 
- vallanak. A balta lehetett esetleg méltóság-, vagy tiszt
ségjelvény. A lelet újabb adatokat szolgáltat a 2. századi 
kocsis temetkezés szokásáról és előfordulási helyeiró1. 

A szobor jelentősége miatt a feltételezett kocsis te
metkezést egy hitelesítő ásatással mindenképpen tisz
tázni kellene. 

1 6 1 .  Homokmégy, Székes 
( Bács-Kiskun megye) B, Sza, Á 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2000. március 13 .-április 3. között régészeti feltárást vé
geztünk a lelóbelyen. A IX-XI. szelvénnyel a 185-296. 
sz. régészeti objektumokat tártuk fel. Az előkerült 112 
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objektum 55 darab 10-11 .  századi sírból és 57 darab késő 
bronzkori, szarmata és Árpád-kori telepobjektumból 
(ház, árok, gödör, cölöplyuk) tevődött össze. Összesen 
kb. 1800 m2 területet tártunk fel.  

A késő bronzkori telepet egy ház (266. sz.) képvi
selte. A telepobjektumok többsége szarmata korú volt. 
Napvilágra került 9 szarmata korú földbe mélyített és 
egy cölöpház, valamint több élelem- és szeméttároló gö
dör. A házakban egy kivételével nem volt tüzelóóeren
dezés. A lelónely DK-i részében számos, valószínűleg 
szarmata korú cölöplyuk került elő. Ezek helyenként 
rendszert alkottak, amibó1 kisebb cölöpépületekre kö
vetkeztethetünk. 

Feltártuk a 10-11. századi temető D-DK-i részét. Az 
eddigi ásatások során mintegy 215 sír került napvilágra. 
Az ez évi ásatási terület, illetve a temető DK-i részén előke
rült néhány cölöpszerkezetes és füles, valamint számos 
padmalyos sír. A sírokból sima, nyitott és S-végű, ezüst
és bronz hajkarikák, nyitott végű állatfejes és egyéb bronz 
karperecek, ezüst és bronz pántgyűrűk, gyöngyök, bronz 
fülesgombok, fenőkövek, csiholók, bronzcsörgők, vaské
sek, vasnyilhegyek kerültek elő. Az idei ásatással teljesen 
feltártuk a temetőt. A viszonylag kis sírszámú temető 
használatának idejét a 10. század első felétó1 a 11. század 
első harmadáig állapíthatjuk meg. 

A lelónely D-i részén egy Árpád-kori településrész
let is napvilágra került. Feltártunk 3 házat és számos 
árokrészletet. Az egyik házban kóóó1 épített kemence 
(251. sz.) helyezkedett el. 

A feltárást a Millenniumi Emlékbizottságtól pályá
zati úton kapott 1, 75 M forintból finanszíroztuk. 

1 62 .  Ikervár, Katolikus templom 
(Vas megye) Kö 

GALLINA ZSOLT 

A 2000. június 26. és július 21. között tartó kutatás ide
je alatt a következő alapvető megállapításokat tehettük. 

A templom hajója és szentélye is a 15 .  századra kel
tezhető. A szentélyben gótikus patronos kifestés és ba
rokk falfestmény részlete került elő. Különösen értékes 
a festett kóóó1 faragott, áttört mérműves pastoforium. 

A torony barokk, kivéve a kaput, mivel azt a góti
kus nyugati kapu részleges áthelyezésekor építették be. 

A mai karzat 19. század végi az aranyozott fejezetű 
öntött vas tartóoszloppal. Többféle karzatalap mellett 
a protestáns időre keltezhetően körbeépített karzatalap 
is került elő. 

Különböző korszakokra tehető a rendkívül változa
tos padozat, mely több ponton beszakadt; a 18. száza
dig történő folyamatos temetkezések miatt egyenetle
nül és erőteljesen megsüllyedt. A gótikus fal alapozási 
mélységénél jóval mélyebbre nyúló sírok miatt a kavi
csos altalaj helyett a templom belsejében humuszban 
gazdag, jó vízáteresztő, lé1Zé1 téllélj alélkult ki . 

Az épület szellőztető lábazata éllatt vasrngon rákent 
cementsimítás tovább gátolja a diffúz pára távozását. A 

mischunggal felragasztott lábazathoz a járdát lejtés nélkül 
ragasztották. A fent említett nknk miritt riz P.piilt".t nf'.dw�s. 

A barokk pilaszterek jól megépítettek és a szilárd 
altalajra építették őket. Így a gótikus, kis mélységre épí
tett alapfalak, melyek melló1 kiásták az eredeti altalajt, 
szintén vezetik a nedvességet. 

A felszivárgó nedvesség miatt a közeljövóóen táb
lásan fog lezuhanni a nemes vakolat az épület külsején. 

Ugyanakkor a kutatás során kiderült, hogy az épület 
külsején lévő 16. századi többszínű kifestés megmaradt, 
az É-i oldalon a sekrestye padlásán a mai napig megte
kinthető. A geometrikus reneszánsz festés kijelöli az egy
kori párkánymagasságot és a sarkokat is szépen keretezi. 
Külső rekonstrukció javíthatna az épület külsején. 

1 63 .  Inárcs, Szent  György templom 
( Pest megye) Á, Kk 

HAJMÁSI ERIKA 

A régóta ismert középkori templomhely feltárására egy 
millenniumi emlékpark építése miatt került sor. A ki
lenc hétig tartó feltárás során tisztáztuk az elpusztult 
középkori Szent György templom építési periódusait. 
A legkorábbi félköríves szentélyzáródású Árpád-kori 
egyházi épület É-i alapfalából maradt meg in situ rész
let, mely agyagba rakott három vízszintesen fektetett 
kváderkősorból állt. Teljes külső hossza 9,4 m, szélessé
ge kb. 5,45 m, falvastagsága 80 cm. 

A második periódusban a korai templom É-i falát 
meghagyva, ehhez É feló1 építettek egy kb. 2 m széles
ségű, kétsejtes helyiséget a korai templom teljes hosszá
ban. Valószínűleg ugyanekkor bővítették ki a templom 
hajóját Ny felé 3,95 cm-es külső hosszal a korai hajó szé
lességében. A kiszedett alapozások törmelékes habarccsal, 
apró kövekkel történt betöltését tudtuk kibontani. Ere
deti, vízszintes téglából rakott, nagyobb kövekkel kombi
nált alapozás-részlet csupán a DNy-i sarokban maradt 
meg. A templom szentélyét is bővítették megőrizve az 
egyenes szentélyzáródást. Itt is csak a kitermelt alapozá
si árokba visszahullott törmelék rajzolta ki a szentély vo
nalát. (Külső hossz: 18,2 m, szélesség: 9 m) 

149 
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Inárcs-Szent György templom 
ásatási összesítő alaprajz 
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A feltá1t szelvények határa 

D 1 1 - 1 2 . századi templom in situ alapozása 

D Késő középkori sírok 
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Inárcs-Szent György templom 
építési periódusai 

1 1 - 1 2.  századi templom alapozása 

1 4- 1 5 .  századi bővítés 

1 5 - 1 6 . századi bővttés 

·� �"· 

É 

Bizonytalan korú késő középkori alapozás kiszedett helye 
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A harmadik periódusban a templom hajóját D felé 
szélesítették meg közvetlenül a korábbi fal mellé hú
zott új alapfallal. A szokatlan alaprajzú templom hajó
jának Ny-i felében a későbbi periódus idején karzatot is 
építettek, melynek megtaláltuk gyenge alapozását. A 
késő középkori szentély É-i felében egy nagyméretű tég
lából falazott tömböt találtunk. Helyzete miatt nem ha
tározható meg oltáralapozásnak, funkciója egyelőre nem 
ismert. 

A templomhajóban 8 sírt tártunk fel, a teljes temp
lombelső feltárását nem tudtuk befejezni a rendelkezé
sünkre álló anyagi források szűkössége miatt. Az épület 
alapozási árkainak alja átlagosan 105-110 cm mélyen 
volt. Előkerült leletek: nagy mennyiségű festett vako
lattöredéket találtunk a feltárás egész területén, köztük 
festett felszentelési kereszt töredékét is. Tizenöt darab 
középkori pénz, harangtöredék, gyűrű és számos edény
töredék került napvilágra. A legkorábbi templom szen
télyébe vágott sír feletti törmelékes alapozási árok 
betöltésbó1 egy 11 .  századi bizánci bronz mellkereszt ke
rült elő (lásd a képet) . A sérült kereszt eló1apján vésett 
Szent György ábrázolás és 3 sor görög felirat látható. A 
leletanyag a Nagykőrösi Arany János Múzeumba került. 

A feltárást az inárcsi Polgármesteri Hivatal finan
szírozta. 

1 6Li .  I saszeg, 1 3/Li6 .  számú le lőhely 
( Pest megye) 1 

TARI EDIT 

A szentendrei Ferenczy Múzeum lakossági értesítést ka
pott, hogy Isaszegen, a Rákos-pataktól nem messze, az 
országút és a vasút találkozásánál levő sorompónál in
duló földúton a domboldalból kiálló emberi csontokat 
figyeltek meg. 2000. november 2-án dr. Miklós Zsuzsá
val megkerestem a helyszínt. 

A leló'hely a belterülettó1 Ny-ra, a Rákos-patak É-i 
partja mellett emelkedő Pap-hegy lejtőjén terül el. A 
fénysorompós vasúti átjárótól induló földút K-i oldalán 
több helyen a domboldalban friss turkálások, földelhor
dás nyomait láttuk. Egy helyen a mai felszíntó1 számí
tott 2 m mélyen emberi csontok álltak ki a földbó1. Mint 
kiderült, egy ÉNy-DK-i irányítású (a fej ÉNy-felé) csont
váz részei; a szürkés betöltésű sírföld elvált a sárga 
lösztó1. Az omlásveszély miatt a csontokat nem tudtuk 
kiszedni. 

Más régészeti nyomot - beásás, kultúrréteg - nem 
tudtunk megfigyelni. A leló11ely a Topográfiában (MRT 
XII/3. k. kéziratban) a 13/46. számot kapta. 

1 65 .  Iváncsa , Lapos 
( Fejér megye) B, Á, Kk 

Kőv ÁRI KLÁRA 

Az Intercisa Múzeum 1999. őszén értesítést kapott ;ir
ról, hogy Iváncsa külterületén szántás közben faragott 
kőtömbök és embercsontok kerültek elő. A helyszíni 

szemle során a felszínre került csontokat qsszegyűjtöttük 
és múzeumba szállítottuk. A leló'hely a Duna holt ága 
mellett, attól nyugatra mintegy 50 méterre, egy ÉÉNy
DDK-i tengelyű dombon található. 

A régi Váli-víztó1 É-ra, a 6. sz. főút és a Duna közöt
ti területen Marosi Arnold 1932-ben folytatott már ku
tatást, melynek során egy 4x4 m-es alapterületű, 0,5 m 
falvastagságú épület maradványait tárta fel. Az épüle
tet Marosi római őrtoronyként határozta meg, ezt a 
késóbbi kutatás a Matrica 7. számú őrtoronnyal azono
sította. Pontos fekvése azonban - Marosi elégtelen hely
meghatározása következtében - ismeretlen volt. Felté
telezésünk szerint ennek az épületnek a maradványait 
bolygatta meg a szántás. Az épület körül előkerült Ny
K-i tájolású, melléklet nélküli sírok alapján elképzelhető 
volt, hogy a római maradványokat a középkorban temp
lommá építették át. 

A leló'hely hitelesítő ásatására 2000. augusztus 22. 
és szeptember 15 .  között került sor. A feltárás során meg
találtuk az oklevélbó1 és pápai tizedjegyzékbó1 ismert 
Iváncsa falu igen jó állapotban megmaradt Árpád-kori
késő középkori templomának romjait és temetőjét. 

Feltártuk az épület É-i falának egy részét és a négy
szögletes záródású szentély belsejét. Az épület teljes szé
lessége kb. 6 m, hossza 15 m volt. (Ezt az aratás előtt 
álló kukorica alapján lehetett meghatározni, mivel a 
földró1 is szembetűnt a fal fölé vetett növényzet satnyább 
állapota.) A fal vastagsága kb. 1,1 m, két szélét mészkóbó1 
rakott köpeny, ezek közét tégla- és kőtörmelékkel, vala
mint sóderrel, mésszel kevert „öntött fal" alkotja. Ala
pozása 90-100 cm mély, a felmenő fal középső harma
dához hasonló öntött falazat. Az alap vízszintesen há
rom, 25-35 cm vastag rétegre tagolódott, ami alapján 
feltételezhető, hogy három munkaperiódus alatt készült 
el. A szentély É-i és K-i falánál az alap 30-40 cm-rel kij
jebb fut, mint a fal, a szentélybelsóben a fal ugyanennyi
vel csúszik beljebb az alaphoz képest. A szentély külső 
mérete 5 ,5x3,5 m. Ny-on a diadalív alatt kb. 75 cm-es 
fal választja el a hajótól. Ez hasonló technikával készült, 
mint az oldalfal, de azzal nincs kötésben, és alapot sem 
ástak neki, hanem csak földre szórt homokra rakták. 
Funkciója a megemelt padlószintű szentély elhatárolá
sa volt. A szentély betöltésébó1 megállapítható volt, hogy 
a templom építésekor kb. 60-80 cm földet hordtak az 
eredeti felszínre. Az eredeti humusz, szubhumusz réte
get 80-105 cm mélységben értük el. 130 cm-es mély
ségben 7 őskori szemétgödröt találtunk, melyek közül 
hatot lehetett legalább részben kibontani. A szegényes 
leletanyagból egy síkozott perem keltezi az objektumo
kat a kései bronzkorra. 

A templom hajójának Ny-i részén karzat állhatott, 
amire az É-i falból kiszögellő pilléralapozás utal. Az épü
let belsejét tetőcserepek-alkotta törmelékréteg töltötte ki, 
ez alatt azonban nem sikerült egyértelműen megfogni 
;iz egykori j:"írószintet egy p:"ír <lm2-es, let;iposott részlett61 

eltekintve. Ez alapján feltételezhető, hogy a templomnak 
fapadlója volt, ami teljesen elpusztult, és az alatta levő 
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földrétegen szinte semmi nyomot nem hagyott. A tetőcse
repek vörös színű, jól átégett töredékek, amelyek alapján 
az eredeti méretet nem sikerült meghatározni. Több tö
redéken maltermaradványok voltak. Az épületet alapraj
zán kívül a temető keltezi a középkorra. 

A három rétegű temetóoó1 29 sírt tártunk föl. Ezek 
a szokásos képet mutatják: keleteltek, nagy részük boly
gatott és szinte valamennyi melléklet nélküli. Az egyik 
sír betöltésébó1 egy korábbi temetkezésbó1 származó, 
törött S-végű hajkarikát találtunk, egy másik bolygatott 
sírból 2 db szilvamag átmetszetű, bronzból készült, vas
tövises csatkarika került elő. Szórvány lelet egy 3 szem
bó1 álló, csontból faragott láncocska, és egy lyukas ró
mai bronzérme. Egyik sírban nagy felületen meg lehe
tett figyelni a koporsó maradványait. 

Az épület alaprajza, méretei, valamint egységes ki
vitelezése - amelyben semmi nyom nem árulkodott több 
építési periódusról - kizárja azt, hogy akár Marosi épü
lete, akár más római építmény állt volna ezen a helyen. 

PoNGRÁcz ZsuzsÁNNA - KEsz1 TAMÁS 

1 66 .  Ják, Bencés apátság 
(Vas megye) Á, Kk 
2000. augusztus 7. és szeptember 28. között az Orszá
gos Műemlékvédelmi Hivatal megbízásából folytattuk 
a módszeres régészeti kutatást a Szent György tisztele
tére szentelt bencés apátsági templom környékén. 

Az 1999. november 15-én elfogadott beruházási 
program értelmében a 2000. évben az ásatás egyik fő 
célja a templom körüli drén rendszer eló'készítése kel
lett legyen. Nem folytathattuk a tavalyi szelvényrend
szert a kolostorfalak feltárására, hanem az 5x5 m szel
vényekkel a bencés templom É-i és D-i oldalán, vala
mint a még fel nem tárt ÉNy-i részen kellett folytat
nunk a munkát. A késői kezdés következtében a terve
zett teljes programot nem lehetett teljesíteni. A feltárt 
felület a templom Ny-i és É-i oldalára korlátozódott és a 
D-i oldal szelvénysora már nem került feltárásra. 

2000-ben összesen 111 sírt tártunk fel, így az össze
sen feltárt sírok száma 574-re nőtt. A sírok kora hasonló 
az előző évekbe feltártakéhoz: a 11. század elejétó1 az 1780-
as évekig temetkeztek a templom É-i és ÉNy-i oldalához. 

S-végű hajkarikát találtunk a 475. sír felett, vala
mint a J. 14. szelvényben, a templom É-i fala közelében, 
98 cm mélységben. Ez az ezüst hajkarika a 11.  század 
elejéró1 származik. A J. 10. szelvényben az 501. sír felett 
is található volt egy törött S-végű hajkarika. 

AJ .  12. szelvényben az 560. és 561. sír egy, az altalajba 
mélyített mély sírgödör felett feküdt. Az 560. sír is bolyga
tott volt, eltemetése után feltehetően kincskeresők dúlták 
fel, és az övét rabolták el. A sír alatt lévő nagyméretű sír
gödörben ládaszerű deszkakoporsó alsó részét találtuk. Két 
széles (50 cm) , 210 cm hosszú deszka feküdt az altalajon, 
teljes épségben. A deszkaláda DK-i oldalának közepén S
végű hajkarikát, a D-i részén nyílcsúcsot találtunk. A desz
kákból mintát vettünk dendrokronológiai vizsgálat céljá-

ra, a deszkákat a restaurátorok kiemelték és gombátlanítás 
után a Savaria Múzeumba szállították. 

13 .  századi cserépedény-töredéket találtunk a 490., 
591. sír visszatöltésében. A H. 8. és a J. 12. szelvények
ben 90 cm és 105 cm mélységben a 13. századi cserép
edény: bécsi fazék és vonaldíszes edény töredéke volt 
található a kevert barna sárrétegben. 

Ebben az évben is találtunk 15-16. századi gyön
gyös pártás leánykasírokat: a 191. ,  500., 508. sírban volt 
gyöngyös párta, ez utóbbiban textilmaradványok és a 
vállfűző gombjai is megmaradtak. Az 511. ,  525.,  557. 
és 535.  sírban talált gyöngyös pártákat is felszedték 
Edőcs Judit és Kiss·Ernő Csaba, a Savaria Múzeum res
taurátorai. 

Továbbra is találtunk a sírok egy részében 17-18. 
századi érméket, medálokat, rózsafüzéreket, a 499. sír
ban olvasót, medált, az 505. sírban olvasót és érmet, az 
527. sírban érmet, az 530. sírban szögletes medált, az 
534. sírban keresztet, az 544., 546. sírban olvasót és ke
resztet, az 547., 550. és 566. sírban érmét találtunk. Az 
505. sírban a két sorban megmaradt mentegombok ki
rajzolták a 17. századi elpusztult öltözetet. A 2000-ben 
feltárt sírok közül a 485. ,  az 525. és az 559. sírban fekvő 
csontváz szegycsontja és bordái voltak feketék. Az 559. 
sírt reneszánsz - 16. századi - ruhakapcsok keltezik. 

A csontvázakat fényképezés, rajzolás: 1 :10, helyen
ként 1 :5 méretű felmérés, és szelvénylapokon 1 :20 mé
retű, rétegenkénti rögzítő bemérés után felszedtük és a 
jáki kőtár feletti raktárban vizsgálat céljára elhelyeztük. 

A leletanyagot beszállítottuk a Savaria Múzeumba. 
A templomfalak melletti szelvényekben megfigyel

hettük a falak alapozását. Ezekró1 fotók és 1 :20 léptékű 
homloknézetű rajzok készültek. 

A H. 8. szelvényben a Ny-i kapu alapozását kerestük 
meg. A kapu D-i részén azt találtuk, hogy alapozása szé
lesebb, mint a felmenő rész. Úgy gondoltuk, hogy a ka
put eredetileg szélesebbre tervezték, és hogy a kapu É-i 
oldalának alapozásánál is ezt fogjuk találni. Itt azonban 
azt tapasztaltuk, hogy a kapu alapozása keskenyebb, mint 
a felmenő fal. A kapu alapozásának alját a küszöbtó1 szá
mítva 1 ,8 m mélységben találtuk meg, legalább 30 cm
nyire beásva a bolygatatlan sárga kavicsos agyagban. Mel
lette az I. 8. szelvényben megkerestük az É-i torony Ny-i 
falának alapozását. Ez a kapu kövéhez mérve 2,2 m mély
ségben van. Nagyméretű kövekbó1 készült az alapozás, 
és a kövek különösen a saroknál igen nagy méretűek és 
mésszel kevert, sárga kavicsos murvaszerű habarcsba van
nak rakva. Az alapfal alatt most nem volt víz, csak az agyag 
volt nedves. Nagyon száraz volt a nyár, ezért a víz most 
nem maradt meg. Világosan leolvasható volt a falról, hogy 
a torony alapozásához ferde vonalban hozzáépítették a 
kapu alapozását, 30 m-rel magasabban. Ez a ferde alapo
zás felfut ahhoz a ponthoz, ahol váltás van a lábazati pár
kányban. Úgy tűnik, ezen az oldalon is szélesebbre ter
vezték a kaput, de alul nem alapozták le. 

A templom É-i hajófalának alapozását két szelvény
ben vizsgáltuk meg. 

1 53 
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A J. 13. szelvényben a feltárás közben tapasztaltuk, 
hogy a rendkívül száraz és meleg nyár ellenére az É-i ha
jófal nagyon nedves volt, a kitermelt föld tocsogott a víztól 
A fal lábazati szegélye alatti homokkősor szétfagyott, a 
nedvességtó1 mállott. Az alapozás kősorai nagyméretű 
keskeny kövekbó1 készültek, három téglacsík figyelhető 
meg bennük. Ezek bontott téglákból készültek. 

A mellette lévő J. 14. szelvényt az esőcsatorna miatt 
kihagyott tanúfal osztja. A K-i szakaszban van az É-i ha
jófal K-i vége. A szelvény Ny-i részében is megfigyel
hető volt, hogy igen nagyméretű kövekbó1 készült az 
alapozás, és ezek a kövek nem egy bányából valók. A 
felső sorban homokkő van, de van mészkő és kavicsos 
szerkezetű kő, olyan, amilyenbó1 a szentgotthárdi apát
ság épült. Ez feltehetően a németújvári (Güssing, Auszt
ria) bányából származik. Az alsó sorban lévő 1 m hosszú, 
25 cm vastag kő a római korból származhat. Itt is talál
tunk bontott téglából készült sorokat az alapozásban. A 
fal itt is nagyon nedves volt, és amikor pár csepp eső 
esett, az alapfal alatti agyagon állt a víz. 

A K-13. és K-14. szelvények kézzel történt kiásása 
után világosan látszott, hogy 80-90 cm mélységig csak 
törmelék van, és ez alatt kezdődik a sírréteg. A munka 
meggyorsítása érdekében a templom É-i hajófala mellet
ti J. 8-12 szelvényekbó1 70 cm mélységig gépi erővel szed
tük ki a földet és alakítottuk ki a tanúfalakat. Így ötméte
renként tudtunk metszetet készíteni a talaj szerkezetéró1. 

Munkatárs: Pálvölgyiné Hajmási Erika. Az ásatáson 
részt vett: Szende László, Stibrányi Máté, Kodolányi Jú
lia, Berecz Barbara régészhallgató. 

Az ásatási területet kertészetileg is elrendezve ad
tuk át dr. Rátkai László plébános úrnak. 

167. Jászberé ny, Ferences rendház 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) Kk 

VALTER ILONA 

2000 nyarán ifj. Sisa Béla az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal jászberényi megbízottja felkereste a Jász-Nagy
kun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságát, hogy vé
gezzünk megelőző feltárást a jászberényi Katolikus Sze
retetotthon (az egykori ferences rendház) területén. A 
régészeti kutatásra részint a quadrum tervezett díszkö
vezése, részint pedig az újonnan építendő épületek miatt 
került sor 2000. szeptember 25. és október 15.  között. 

A belső udvaron két, egymásra meró1egesen, egyen
ként 2x10 m hosszú kutatószelvényt nyitottunk (1 .  és 2. 
szelvények) . Az 1 .  szelvényben 5 objektumot tártunk 
fel, melyekbó1 2 a quadrum 18. századi járószint darab
jának bizonyult, a két szint egymás alatt helyezkedik el, 
szabályosan kötésbe rakott téglákból áll, a két szint kö
zött égett, törmelékes pusztulási réteg van. Az első szel
vényben feltártunk egy 1 ,1 m átmérőjű, 3,6 m mély göd
röt, melynek oldala ki volt tapasztva, korát meghatá
rozni nem lehetett, mivel fel volt töltve építkezési tör
melékkel. A második szelvényben négy gödröt tártunk 
fel, melyeket építési törmelékkel töltöttek fel. A 2. szel-

vényben 2,4 m mélységben megtaláltuk a fekete hu
muszt, melyet a rendház 1730-as évekbeli építése során 
feltöltöttek és elegyengettek. 

A szeretetotthon külső udvarán, ahol az épületek 
emelését tervezik, újabb 3 szelvényt nyitottunk. Kettőt a 
rendház nyugati oldalán egymásra meró1egesen (3. és 5 .  
szelvények) , egyet pedig a rendház K-i oldalán (4. szel
vény) a lebontásra kerülő melléképületek közelében. A 
3. szelvény Ny-i részén a szelvényre meró1eges DNy-i irá
nyú alapfalat találtunk, a falat követve nyitottuk meg az 
5 .  szelvényt, melyben meg is találtuk az alapfal folytatá
sát. A falalapot nagyobb, gömbölyű patakkövekbó1 rak
ták, átlagosan 70-80 cm magasságig maradt meg, néhol 
a tetején megmaradt néhány tégla is, ami mutatja, hogy 
a felszín feletti rész téglafal volt. A fal vastagsága 70 cm, 
ami földszintes épületre utal. A falat a kert fái miatt nem 
tudtuk követni. Az 5. szelvényben két gödröt is feltár
tunk, betöltésük lebontott szemeskályhák maradványai
ból állt. Az 5. szelvénybó1 - sajnos szórványként - eló'ke
rült I. Zsigmond lengyel király 1540-ben kibocsátott ezüst
garasa. A 4. szelvényben találtunk egy téglából épített út 
vagy járószint maradványait, valamint egy nagyméretű kö
vekbó1 kirakott medence maradványait. A kemence D-i 
oldalához kapcsolódóan feltehetó1eg a tüzelőnyílás tég
lával kirakott, lépcsőzetesen a kemence felé emelkedő 
szintjét találtuk. 

Az egész területet vastagon (1,1-1,6 m) építési tör
melékkel töltötték fel, aminek célja feltehetően az volt, 
hogy vízszintessé tegyék a terepet, melyre a rendházat 
építették. A tervezett építkezések előtt mindenképp ja
vasolt a beépítendő területek megelőző feltárása. 

1 68 .  Jásztelek, Hosszú-dű lő 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) Á 

POLGÁR ZOLTÁN 

2000 tavaszán elkezdődtek a Jászsági Regionális Szi
lárd Hulladéklerakó és a hozzá vezető utak építési 
munkálatai. 

A J  ászteleket a hulladéklerakóval összekötő út men
tén két lelóbelyet találtunk. Qásztelek, Hosszú-dűlő és 
Jásztelek, Nyári-járás) az előzetes terepbejárás során. A 
Hosszú-dűlő leló11elyen Árpád-kori telepjelenségekre 
bukkantunk. 

A feltárást az előzetes szerződés alapján 2000. jú
nius 12-én kezdtük meg. A kivitelező Alterra Építőipari 
Kft. géppel lehumuszoltatta a 180 m hosszú, 10 m szé
les leló11elyet, majd a Jászapáti Város Önkormányzata 
által biztosított munkásokkal elkezdtük a kézi feltárást. 
2000. június 21. és július 14. között 44 Árpád-kori ob
jektumot bontottunk ki, a területen más korszakból szár
mazó leletek, objektumok nem kerültek elő. 

A lelóbely egy kb. 3-4 hektáros enyhe kiemelkedés 
gerincén helyezkedik el, és a tervezett út nyomvonalán 
kívül is találtunk Árpád-kori leleteket. 

Feltártunk két félig földbe mélyített házat (1 .  és 26. 
objektumok) . Mindkét házban volt kemence, melyek-
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nek csak a sütőfelületét tudtuk megfogni. Az 1 .  objek
tum É-i részét egy szintén Árpád-kori nagymén�tíí szög
letes gödör bolygatta meg. A háznak nem volt letapo
sott padlója, laza sárgás homokba volt beleásva, ez eset
leg kétségessé teszi az épület lakás célú használatát. 
Tetőszerkezetre utaló cölöplyukakat sem a ház gödrén 
belül, sem pedig azon kívül nem találtunk. A ház DK-i 
sarkában 1 m átmérőjű, gyengén kiégett kemence ma
radványait találtuk meg. A másik ház (26. objektum) 
gödrét nem mélyítették az altalajba, csak a szubhumusz 
aljáig tartott a gödre. A háznak több rétegben letapasz
tott, lejárt padlója volt, benne kisméretű ülőgödrökkel. 
A kemence a ház DNy-i sarkában volt, meglehetősen 
kisméretű - legnagyobb átmérője 55 cm - ovális alap
rajzú. Vastagon kiégetett sütőfelületébó1 cserepek ke
rültek elő. Feltártunk egy külső kemencét (3. objektum), 
átmérője 70 cm, sütőfelülete 7-8 cm vastagon átégett, 
oldalfalai kb. 30- 35 cm magasságban maradtak meg. A 
betöltésbó1 edényfalból készült orsókarika került elő. . 

A többi objektum nagyrészt gödör volt, leletanya-
guk jellemzően kerámia és állatcsontok. Több árok is 
előkerült, köztük egy kettős árok részlete, az árkok 
funkciójáról a felület kis mérete miatt nem tudtunk 
meg sokat. 

A 37. objektumból (gödör) előkerült egy csontsíp 
törött darabja. 

Munkatárs: Pintér László régész. 

1 69. Jobbágyi, Vám-part 
(Nógrád megye) Ő 

POLGÁR ZOLTÁN 

2000 novemberében a Szuha-patak melletti dombon a 
Zsidó temető fölött kézzel készült őskori kerámiatöre
dékeket gyűjtöttem. Úgy tűnik, a leló11ely viszonylag 
nagy felületen terül el a patak menti dombháton és fel
tehetó1eg átnyúlik az út túloldalára is. A kábelfektetés 
kb. 1 m mélységben 40 cm-es szélességben haladt át a 
lelónelyen közvetlenül az országút mellett. Itt a talaj , 
az út és más közművek építésének következtében felte
hetó1eg egyébként is bolygatott lehetett. 

A leletanyag a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum
ba került. 

MAJCHER TAMÁS 

1 70.  Jósvafő, Táncsics Mihály utca 18 .  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
A ház lucernával bevetett kertjében késő középkori ko
vácssalakot gyűjtöttünk. A leló11ely a helytörténeti iro
dalomban is szerepel.12 

CZAJLIK ZOLTÁN 

12 SzABLYÁR P.: Jósvafő ipartörténete, in :  SzABLYÁR P. - SzMORAD f. 
(szerk.): Jósvafő, település a források és barlangok völgyében, 
101-110. 

1 7 1 . Kajdacs, Sánc 
(To lna megye) 1 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1 999-
2000. évi felhasználásra 307 OOO Ft támogatást nyújtott 
a tolna megyei földvárkutatáshoz. Cél a mezőgazdasági 
munkák miatt már teljesen elpusztult, felszíni nyomo
kat már nem mutató őskori és középkori várak felderí
tése volt. A légi fotózást 1999 decemberében hóban, va
lamint 2000 tavaszán, különböző megfigyelési és időjá
rási körülmények között végeztem. 

Kajdacson a decemberi, hóban készült fotókon igen 
gyenge, talán erődítésre utaló nyomok láthatók, de eze
ket még ellenőrizn( kell újabb légi fotózással és terep
bejárással. 

1 72 .  Kakasd, Szentgá li-dűlő 
(Tolna megye) 
Ő, Ró, Kö 

MIKLÓS ZSUZSA 

A falutól K-re a Völgységi-patak és egy kis ér által köz
refogott dombon légi felderítés közben úgy látszott, hogy 
a dombot a támadható 3. oldal feló1 árok választja el. 

2000 tavaszán a légi fotózást követően terepbejárást 
végeztem. Az egész domb szántás, boronált, de azóta ka
pott már esőt. A felszínen közepes sűrűségben találtam 
cserepeket (őskor, római kor, középkor), állatcsontokat. 
Több hamus folt is látszik. Erődítésnek azonban nincs 
nyoma. Az a szürke sáv, amit felülró1 láttam, tulajdon
képpen a dombnak az ártérbe nyúló széle, hamus terü
let leletekkel. Egyébként a domb oldala lankás, tehát az 
esetleges erődítéshez egyetlen átvágás nem lett volna elég. 

MIKLÓS ZSUZSA 

1 73 .  Kapospula ,  Szőlőhegyi kü lső tanyák 
(Tolna megye) Á, Kk 
Kapospulán, a Dáróvártól kissé É-ra, a Kapos árterébó1 
kissé kiemelkedő dombon, a Dáróvár K-i oldalán folyó 
kis patak és az ártér találkozásánál 2000 tavaszán te
repbejárás során a szántásban leleteket találtam. Két ha
mus foltban Árpád-kori és késő középkori cserepek vol
tak, mintegy 50 m-es körzetben. 

Dáróvár közvetlen közelében, a völgyben nem ta
láltam leleteket (ehhez az is hozzájárul, hogy az egész 
környék elhanyagolt, bozótos). 

Dáróvár teteje és oldala is bozótos, alig lehet járni. 
A csúcs É-i végében most is látszik egy téglafalmarad
vány, amely méréskor nem látszott. A felszínen disznó
túrásokban néhány cserepet találtam. 

MIKLÓS ZSUZSA 

1 7Li .  Kaposvár, Vár 
( Somogy megye) U, B, Á, Kk, Tö 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt 
Nemzeti Örökség Program '99 pályázatán a „Kaposvári 
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vármaradványok régészeti feltárása" elnevezésű prog
ram 1 M Ft összeget nyert el. 

Az úgynevezett Nostra területre eső, épületekkel és 
közművekkel nem fedett területen, az 1930-1936 kö
zött kibontott és részben megvédett romegyüttesnél ke
rült sor 2000. július 24. és augusztus 19. között a régé
szeti kutatásra. 

A Szőnyi Ottó és ifj . Lux Kálmán irányításával 1936-
ban bemutatásra került rommaradványok helyét, azok 
lebontásával a vár ÉK-i részét a Nostra irodái foglalták 
el 1970-1971-ben. Az említett időszakokban - régész 
vezetésével - soha nem folyt a vár területén szisztema
tikus régészeti kutatás. A nagyméretű zsákraktár építé
si gödreiben folytatott leletmentést 1958. szeptember 
3-4-én Parádi Nándor régész. 

Régészeti kutatásaink kezdetén tereprendezést foly
tattunk a műemlékileg védett, de a leomlás állapotá
ban lévő romfalak környékén. 

Az ún. öregtorony É-i részén, a falon kívül nyitot
tuk az 1 .  és a 2. számú kutatóárkot. Itt pontosan megál
lapíthattuk a torony építési alapozását. Legalul 2,6 m
es mélységben, a mocsári kékesszürke nedves, iszapos 
talajban találtuk meg a 20-25 cm-es átmérőjű, felte
hetően tölgyfagerendák levert sorát, sűrűn egymás mel
lett. Erre a cölöpvázra egy 30 cm vastag téglatörmelé
kes agyagalapot döngöltek rá. Erre rakták a 10-10 cm 
vastag, vékony, sima köveket négy sorban. Felette a 20 
cm vastag kövek következtek hat sorban, míg legfölül 
hét sor tégla, 56  cm vastagságban. 

A kutatóárokból 2 m-es mélységbó1 a sárga agyag
ból egy vöröses, sima, vonalkázással díszített, őskori pe
rem töredék került elő. Ebben a mélységben már a 2. 
számú kutatóárokban is elértük a talajvíz szintjét. 

A 3. és a 3/ A kutatóárokkal, de 4. számúval is a 
torony külső és belső rétegeit, kronológiáját tisztáztuk. 
A 3. számú kutatóárokban 60-70 cm-es mélységben fel
tártuk a torony belső, homokkóbó1 és keményebb mész
kóbó1 kiképzett járószintjét, amelyet a késő középkor
ban töltöttek fel. Alatta 20 cm-rel egy kör alakú, a szé
lén apró kövekkel kirakott, égett famaradványokat tar
talmazó, 40 cm-es átmérőjű tűzhely került elő. Elbontá
sa után alatta 25 cm-re újabb hamus, égett réteget talál
tunk. (Ez a hamus réteg a teljes toronybelsóben végig
húzódott, amely egy nagyobb leégésre, vagy a torony 
középkori pusztulására utal). 

A 3/A kutatóárokban feltártuk a sinektó1 részben 
lerombolt torony D-i kőalapját, amelyet nagyméretű 
(46x38x13 cm), kemény mészkóbó1 raktak. Itt az ala
pon kívül, a humuszos, törmelékes, újkori réteg alatt 
egy 192 cm hosszú és középen 117 cm mély, ovális kö
zépkori szemétgödör volt, amelybó1 sok állatcsont és ke
rámia került elő. Az alatta lévő sárgás agyag után már 
1,7 méteres mélységbó1 feltört a mocsári talajvíz. 

A toronytól Ny-ra lévő belsővár-udvart az 5-6. szá
mú árkokkal kutattuk. Mindkettóben erőteljes újkori be
töltések, szemétgödrök húzódtak. A 6. számúban köz
vetlenül a felszín alatt megtaláltuk a Ny-i belsővár K-i, 

1 ,5 m széles téglafalát, amely ugyancsak kőalapozással 
készült és 70 cm mélységben húzódott körülötte a kö
zépkori járószint. 

A Ny-i falon kívül tisztáztuk, hogy nincsenek be
csatlakozó középkori falmaradványok. Viszont nagymé
retű középkori szemétgödör anyagát tárhattuk fel. Az 
itt talált 14-15.  századi kerámia - fehér, bordázott oldal 
és aljtöredékek - a Ny-i belsővár falainak a 14. századi, 
illetó1eg 15 .  század első felére eső kiépítését valószínűsíti. 

Az eddig ismeretlen várfal feltárását kb. 1 5  m 
hosszan elvégeztük. Itt is megtaláltuk a 70-80 cm-es 
mélységben meglévő járószintet, valamint a felette hú
zódó pusztulási nyomokat; ledó1t gerendákat, faszenes, 
égett réteget. Előkerült egy téglalap alakú, egy sor téglá
val lehatárolt építmény (kályhaalap?), valamint a Ny-i 
külső falhoz hozzáépített 1 ,7x1,5 méteres, nyolc, helyen
ként kilenc téglasorból álló, gyorsan rakott, pillérszerű 
építmény alapja. 

A nagy toronytól K-re a K-i várfalak tisztázására nyi
tottunk kutatóárkot, amely a sínek melletti felásható ré
szen húzódott Ny-K-i irányban, az egyik betonaknától a 
másikig, illetó1eg a területet lehatároló kerítésig. Ebben 
meghatározhattuk az eddig ismeretlen, de közvetlenül 
a felszín alatt meglévő K-i, ugyancsak 1,5 m széles tégla 
várfalat. Ezt belülró1 megvastagították és mellette meg
maradt a belső tégla-járószint egy lépcsővel, illetó1eg fa
gerendávaL Ez a fal mind a toronytól, mind a Ny-i fal
szakasztól eltérő falazatú. A 11 .  kutatóárok K-i végében 
előkerült, ferdén futó téglafal a második váregység, a 
középső vár irányába húzódott. A két fal közét geren
dasorra épített, deszka pallózat, híd maradványai, jel
legzetes török kori leletanyag (zöld- és barnamázas tal
pas tálak, korsók, kancsók, kályhaszemek, különböző cse
répedények, vastárgyak) , növényi magvak és állatcson
tok töltötték ki. 

Nagyon fontos volt a belsővár ÉK-i sarkában hely
reállított ún. rondella kutatása is. Tisztáztuk, hogy ere
detileg egy sokszögű torony állhatott, amelynek alap
maradványai különböző mélységekben kerültek elő. 

Ásatásunk összességében építészettörténeti és ré
gészeti szempontból is jelentős új eredményeket hozott. 
Az É-i és D-i oldalon 12 m, míg a Ny-i és K-i oldalon 
10,5 m hosszú és 2,8 m, illetó1eg 2,5 m széles alapfalak
kal rendelkező torony azonos korban, a 14-15.  század
ban épült a belsővár teljes Ny-i szárnyával, illetó1eg a 
K-i szárny Ny-i falával. Ezek a kőalapozással rendelkező 
téglavárfalak 1 ,5  m szélesek voltak és járószintjük (lera
kott kó1apokból! )  átlagosan a jelenlegi szinttó1 70 cm-es 
mélységben található. A török korban épült fel a K-i 
szárny K-i 1-1,4 m széles, illetó1eg a vele megegyező D-i 
szárny D-i külső téglafala. 

A cölöpre kóbó1 és téglából épült, belső toronnyal 
rendelkező várkastély 42x42 m-es alapterületű volt. Ezt 
bővíthették meg K-i irányban egy 4 m széles szárnnyal. 
Ehhez a K-i szárnyhoz csatlakozott eredetileg a 11,5-15 
m széles várárok. A török korban itt volt a palánk, il
letó1eg a gerendára fektetett deszkaátjáró, azaz híd. En-
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nek az átjárónak a K-i végénél egy újabb fal vezet a 
középső-vár irányába. 

Ez a 14-15. századi várkastély eredetileg sokszögű 
toronnyal (ÉK-i) , illetőleg tornyokkal rendelkezett. 
Késóbbi, 15-16. századi a félköríves ún. rondellának a 
felépítése. 

Az újabb kori beépítésekkel jelentősen megrongált 
és fedett belsővár kutatása során a rondellából idom
téglák és facölöp-maradványok, valamint török kori ge
rendák, deszkák kerültek elő. Jelentős mennyiségű (új
kó'kori vonaldíszes és bronzkori mészbetétes) kerámiát, 
vasanyagot (csizmapatkó, marha- és lópatkó, kések, zab
la, különböző vaspántok, szegek) , állatcsont-anyagot 
(vadállatok, vad és háziszárnyasok, juh, bárány, kecske 
és disznó) és nagy mennyiségű növényi, azaz gyümölcs
magot tártunk fel. 

A török kori anyagban több mázatlan, pohár alakú, 
valamint bordázott, belül mázas kályhaszem volt. 16-
17. századi zöldmázas, mértani vonalakkal díszített kály
hacsempék is eló'kerültek. A zöld- és barnamázas tal
pas tálak, kancsók, fazekak töredékei, valamint több má
zatlan fekete, barnás anyagú fazekak nagyobb darabjai, 
egy mázatlan, kis piros, törött korsó is a napvilágra ju
tottak. A deszkahíd egyik jelentős török kori rétegében 
sok őszibarackmag, szilva, mogyoró, mandula, dió, és 
egy dinnye maradványa volt. 

MAGYAR KÁLMÁN 

1 75 .  Kaposvár, 61 -es út e lkerülő szakasza 
(Somogy megye) Ő, R, B, LT, A, Kö 
A 61-es út Kaposvárt északról elkerülő II.-III. építési sza
kaszán 2000 tavaszán terepbejárást végeztünk. A meg
figyelési körülmények a gyepes és szántatlan, illetve őszi 
gabonával elvetett területek kivételével általában meg
felelőek voltak. 

A nyomvonal újbóli bejárását 2000. november vé
gén, december elején, a 66-os út új összekötő szakaszán 
december 14-én végeztük el. A ködös időjárás miatti 
rossz látási viszonyok néha nehezítették a munkát. Meg
figyeléseink az alábbiak. 

1. A 113 ,15-113,2 km szelvényben, a Fészerlak-pusz
tára vezető kövesút, a villanyvezeték, illetve a nyomvo
nal által kerített kb. 90x50 m-es területen a tavaszi be
járás során kevés őskori (kelta?) edénytöredéket talál
tunk. (20. leló11ely) 

2. Az Orci-patak és Fészeklakpuszta között közép
tájban, a 113,2-113,6 km között kb. 300-400 m átmérőjű 
területen nagyobb mennyiségű magas vastartalmú sa
lak került elő foltokban elhelyezkedve a dombhát alsó 
részén, valamint vastárgyak és néhány őskori és közép
kori cserép (19.  leló11ely) . A leló11elyet fontossága miatt 
az év folyamán többször is bejártuk. Az őszi bejárás alap
ján kiterjedése magába foglalja a korábban észlelt 21. 
sz8m(1 lP.ló11P.lyF-t, é.s é.rintkF-zik a 1 8-assal . Vé.glegesen 
valószínűsíthető együttes kiterjedésük tehát a 113,25-
113,7 km szelvény. A leló11ely a leletek és egyéb régé-

szeti nyomok alapján valószínűleg egy felszíni avar kori 
kohótelepet rejt .  

3. Tavasszal a 113,4 km-nél a nyomvonaltól keletre 
170-200 m-re a 19 .  lelőhely és a földút között, a 
következő kiemelkedés tövében elszórtan néhány da
rab őskori cserépre bukkantunk (21. leló11ely) . A lelóbely 
a fentiek értelmében nem különül el határozottan a 19.  
számútól. 

4. Kaposvár és Taszár határától, vagyis az Orci-pa
taktól Ny-ra kb. 700 m-re, 113,65-113,7 km között el
szórtan egy-két darab népvándorlás kori, feltehetően 
avar kerámia töredéket találtunk a domboldalon egy kb. 
50 m-es átmérőjű területen (18. lelóbely) . A lelóbely az 
őszi bejárás alapján érintkezik a 19. számúval, így együt
tes kiterjedésük a 113,25-113,7 km szelvény közé esik. 

5. A 113 ,82-113,95 km között, a bekötőút felé hú
zódó területen, ugyanannak az É-D-i irányú dombhát
nak a keleti lejtőjén, ahol a 18. és 19. lelóbely is találha
tó, azoktól ÉNy-ra kb. 200 m-re kova pattintékot, né
hány őskori kerámiát, ember- és állatcsontokat találtunk 
(22. leló11ely) . Az őszi bejárás alapján a leló11ely keleti 
irányban mintegy 50 m-rel hosszabb, kiterjedése tehát 
a 113 ,77-113,95 km szelvény. 

6. A 115-116 km szelvények között a tavaszi bejá
rás során 115,4 km-nél egy kb. 40-60 m-es kiterjedésű 
területen elszórtan nagyobb mennyiségű, apró salak
darabot és kevés őskori kerámiát találtunk (23 . lelő
hely) . 

7. Juta és Kaposújlak között a László-majortól délre 
kb. 100 m-re a 125 km szelvénynél egy darab rézkori 
(Balaton-Lasinja) kerámiatöredék került elő (24. lelő
hely) . Régészeti kutatásra a 124+800-125+060 km szel
vények között volt lehetőségünk. Ezt a területet 2000 
júliusában feltártuk, rézkori és szórványos középkori ob
jektumokat találtunk. A leló11ely valószínűleg nyugat felé 
további őskori objektumokkal folytatódik. 

8. A jutai árok nyugati oldalán a nyomvonaltól 
elsősorban északi irányba húzódva, egy kb. 200x100 m 
kiterjedésű lelóbelyet figyeltünk meg, ahol nagyszámú 
őskori (feltehetően bronzkori) kerámiatöredék, pattin
tott kőeszköz és magkő, patics, állatcsont és viszonylag 
sok fémsalak került elő (25. lelóbely) . A lelóbelynek a 
nyomvonalat érintő területe kb. a 125,8-125,9 km kö
zötti szakaszra esik. 

9. Kaposújlak északi szélétó1, a repülőtéri úttól nyu
gatra kb. 100-150 m-re, a 126,35-126,55 km szelvény 
között egy kb. 300x200 m-es területen őskori kerámia
töredékek, kőpenge töredéke, római kori kerámia, terra 
sigillata töredéke, üveg- és vastöredék került elő (27. 
lelóbely) 

10. A Hetesi-ároknál, közvetlenül a völgy aljában a 
halastó keleti partján a 126,7-126,76 km között a 
völggyel párhuzamosan elnyúló kb. 60x120 m-es lelóbe
lyet lokalizáltunk, ahonnan római kori kerámiatöredé
keket, salakdarabokat, vastárgyat, téglatörmeléket és 
embercsontot gyűjtöttünk. Megfigyelhető volt egy vö
rösre átégett kemence helye (28. lelóbely) . 
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11. A Hetesi-árok, azaz a halastó túlsó, nyugati ol
<l;ilfo,  a nyomvonal egy nagy kiterjedéslí dombtetőre 
megy fel, és egy hatalmas őskori települést vág át, majd
nem a lelónely hosszanti tengelye mentén, középen. A 
domb aljában őskori és késő középkori kerámiaanyag 
gylíjthető. A középkori település feltehetően a völgy 
mentén húzódott. Az őskori lelónely kiterjedése kb. 300-
500 m. A lelónely felszíni jelenségei alapján a bronzkor
ban a teljes tető lakott volt, sőt D felé feltehetően át
nyúlik az ún. Várdombra is (RRM rég. Adattár, Eőry 
Béla 19. lelónely) . A lelónely a 126,95-127,45 km kö
zött terül el. Hatalmas foltok rajzolódtak ki gazdag őskori 
kerámiatöredékekkel borítva. Intenzív régészeti leló11ely 
(29. lelónely) . 

12. A 127,9-128 km között kb. 100x70 m-es terüle
ten középkori (13-14. századi) kerámiatöredéket talál
tunk (32. leló11ely) . 

13. A 128,2-128,25 km szelvényben kisebb nagysá
gú, kb. 50 m-es átmérőjű körben középkori (kora újko
ri?) cserepeket és egy őskori fültöredéket gyűjtöttünk 
(33. lelónely). A két leló11ely talán tanyaszerű település 
nyoma lehet. 

14. A 1 28,65 km szelvénynél feltehetően szétszán
tott kemence maradványaira és kb. 40-50 m-es sugarú 
körben a környékén elszórt salakdarabokra bukkantunk 
(34. lelónely) . 

A további lelónelyek 61-es út elkerülő szakaszának 
nyugati visszacsatolására e�nek. 

15. A kaposmérői téglagyár agyagnyerő gödreitó1 
(a későavar temető helyétó1), az egykori Kaposvár-Barq; 
vasútvonaltól nyugatra, a Cingető-patak és annak egy 
mellékvölgye között helyezkedik el a Cingető nevű 
dombhát. Déli nyúlványán kb. 150 m hosszan, a 130,66-
130,81 km szelvény között gyéren őskori kerámiát és 
csontanyagot találtunk. A felszíni jelenségek alapján a 
lelónely kiterjedése kb. 150x50 m (30. lelónely) . 

16. Az előző leló11elytó1 délre, a Cingető-patak völ
gyétó1 nyugatra egy kb. 300x150 m kiterjedésű dom
bocska emelkedik, amely uralja környezetét. A szántás
ban mészkőtörmelékek és emberi csonttöredékek gyűjt
hetó1<. Feltehetően egy nagy (vagy több?) építmény ma
radványa lehet a földben, körülötte csontvázakkal (két 
gyermeksír) .  Ugyanitt egy bronzkori (mészbetétes edé
nyek népe kultúrája) edény nagyobb töredékeit is meg
találtuk. A sok téglatörmelék és az összegyűjtött közép
kori kerámiaanyag jelzi, hogy késő középkori település 
maradványait rejti a föld. A lelónely átnyúlik a 61-es út 
túloldalára is, ahol déli irányban egy völgy határolja, 
innen is középkori kerámiatöredékeket gyűjtöttünk. (31. 
lelónely) A 131,2-131,6 km között terül el. Kiterjedése 
kb. 400x100-150 m. 

17. A 66-os út tervezett sántosi leágazásánál a jelen
legi úttal párhuzamosan mintegy 40-45 m szélességlí 
sávban, kb. a jelenlegi 53+245-53+445 km szelvény men
tén több római és kelta kori , és néh<lny fí.�kori kerámia
töredék volt gyűjthető, egy bronztűtöredéket is talál
tunk (35. lelónely) . 

18. Az új 66-os út és a Dombóvár-gyékényesi vas
útvonal kereszteződésétó1 délre kb. a 0+150-0+210 km 
szelvényben szétszántott bronzkori objektum nyomait 
rögzítettük, több oldal-, perem- és fültöredéket gyűjtöt
tünk (36. leló11ely) . 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

1 76 .  Kaposvár, 61 -es út elkerülő szakasz, 
7. sz. lelőhely 
(Somogy megye) Kö 
A 61-es út Kaposvárt észak feló1 elkerülő szakaszán vé
geztünk leletmentéseket. A lelónely a 67. sz. főút Ka
posvár és Kaposfüred közti szakaszán lévő körforgalom
tól ÉK-re 300-400 m-re helyezkedik el. A terepbejárás 
során néhány középkori kerámiatöredék került csak fel
színre, amely igen szórványos középkori megtelepedés
re, illetve jelenlétre utalt. Ezt igazolta az ásatás is, hi
szen 2000. március 20-23. között 1027,5 m2-es (nem 
összefüggő) felületen csupán három objektumot talál
tunk. Közülük az egyik valószínűleg nem régészeti je
lenség. Egy gödörbó1 és egy külső kemencébó1 pedig ke
vés középkori kerámia került elő. 

Munkatársak: Voicsek Vanda régész, Szabó Sándor 
geodéta, Molnár László technikus. 

SOMOGYI KRISZTINA 

1 77. Kaposvár, 61 -es út elkerülő szakasz, 
8. sz. lelőhely 
(Somogy megye) 1 
Június 21-én a körforgalomra rávezető útszakasz tenge
lyének meghosszabbításában jelöltünk ki egy egyenest 
a 122+250 km szelvénytó1 100 m hosszban. Ennek a vo
nalnak a mentén nyitottunk egy észak felé kb. 8 m szé
lességű kutatószelvényt. 

A vastag vöröses humuszréteg alatt a sárga löszös 
altalaj kb. 1 m mélységben jelentkezett. A szelvényt 70-
80 cm közötti mélységig mélyítettük. 

Régészeti jelenségre utaló nyom egy kis (kb. 15-20 
cm) átmérőjű faszenes karólyuk(?) , és egy elkenődött, 
faszenes, paticsos, folt nélküli jelenség volt 80 cm mély
ségben. Kiterjedése kb. 100x130 cm. 

A második szelvényt közvetlenül az első déli olda
lához illesztettük, szélessége 9 m. Ebben a szelvény észa
ki falától 50 cm-re sárga, homokos folt jelentkezett, mely
nek alja egy agyaglencsébe mélyült, régészeti leletanya
got nem tartalmazott. 

A feltárt (kutatott) terület összesen: 1394 m2• 
KÖLTŐ LÁSZLÓ 

1 78 .  Kaposvár, 61 -es út e lkerü lő szakasz, 
9. sz. lelőhely 
(Somogy megye) R,  LT? 
A 61-es útnak a Kaposvárt észak feló1 elkerülő szaka
szán végeztünk leletmentéseket. A 9.  leló11ely a 67. sz. 
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főút Kaposvár és Kaposfüred közti szakaszától Ny-ra, 
a lőszerraktártól kb. 800 m-re ÉNy-ra, a Tüskevári-á
roknak nevezett vízfolyás bal oldalán fekszik. A mun
kát csak az aratás, illetve a MOL szakembereinek hely
színelése után tudtuk elkezdeni. Az ÉK-DNy-i irányú 
nyomvonal ugyanis földgázvezetéket és kábelt keresz
tez, a gázvezetékek megjelölt vonalától 2-2 m sávban 
nem is végezhettünk kutatást. Végül 2000. július 13-
27. között 2448 m2-en öt objektumot tártunk fel a 
122,9-122,95 km szelvényben (a 10526-10521, illetve 
a 10813-10808 pontok között) . A domb alján 160 m 
hosszú, majdnem teljes nyomvonal szélességben (ki
vétel a déli, gázvezetékek által szabdalt területet) meg
nyitott felületen három gödör, egy kemence és egy igen 
kisméretű „tüzelóbely" elszórtan helyezkedett el. Utób
biak kora leletanyag hiányában nem állapítható meg. 
Elképzelhető azonban, hogy a kemence a patak másik 
partján feltárt kelta telephez (10. lelóbely) tartozott. A 
kevés kerámiát tartalmazó gödrök a középső rézkori 
Balaton-Lasinja-kultúrához sorolhatók. Egy kb. Ny-K-i 
irányú árok újkori eredetű lehet. A dombtető felé a kö
zeli földútig húzott 65 m hosszú kutatóárokban már 
semmit nem találtunk. 

Munkatársak: Szőke Gábor, Forgács László rajzolók. 
KÖLTŐ LÁSZLÓ - SOMOGYI KRISZTINA 

179 .  Kaposvár, 6 1 -es út e lkerülő szakasz, 
10. sz. le lőhely 
(Somogy megye) LT? 
A 10. lelóbely a 67. sz. főút Kaposvár és Kaposfüred közti 
szakaszától Ny-ra, a Tüskevári-ároknak nevezett vízfo
lyás és a Kaposvár-Fonyód vasútvonal között helyezke
dik el egy É-D-i irányú domb lankás, keleti oldalának 
alján. A területen 2000. június 5. és június 29. között 
3212 m2-en 10 objektumot tártunk fel. (A munkaterü
lethez csak a patak másik partján még lábon álló gabo
natáblán keresztül lehetett eljutni, ezért út készítésé
hez is a bérlő írásbeli engedélye volt szükséges.) Először 
a vasúttól a patakig 5 m széles „kutatóárkot" nyitottunk, 
amelynek kb. felénél egy kivétellel nem régészeti jelen
ségnek minősülő objektumok jelentkeztek. Ezek vona
lától a patak felé húzott újabb kutatóárok üresnek bizo
nyult. A domb alján kb. 100 m-es szakaszt teljes széles
ségben vizsgáltunk át, két cölöpszerkezetű házat, négy 
gödröt, egy árkot és egy földbe mélyített, esetleg műhely
ként funkcionáló objektum erősen lekopott maradvá
nyát tártuk fel. Sikerült megfogni az egykori „járószint" 
részeit a szántás alatt, amelybó1 az objektumok lemé
lyedtek. Bár a gödrök egy része semmit vagy nem kor
meghatározó leletet tartalmazott, valószínűleg azon
ban a kis méretű kelta telephez tartoztak. A kisebb 
mennyiségű leletanyagot kerámia, állatcsont, vasfel
dolgozásra utaló salak, kohó mellfalazat töredéke és 
vastárgyak alkotják. 

Munkatársak: Szőke Gábor, Forgács László rajzolók. 
KÖLTŐ LÁSZLÓ - SOMOGYI KRISZTINA 

1 80.  Kaposvár, 61 -es út e lkerülő szakasz, 
1 1 .  sz. le lőhely 
(Somogy megye) Ő, Á, Kö 
A lelóbely a Kaposvár-Fonyód közötti vasútvonaltól köz
vetlenül Ny-ra, a jutasi úttól K-re 1 km-re, a Kaposvár
tól ÉÉNy-ra 2-3 km-re, a leendő 61-es elkerülő útvonal 
nyomvonalán, egy É-D-i irányú, hosszú dombhát K-i 
lejtőjén helyezkedett el. A terepbejárás során kevés 
őskori és középkori edénytöredék került elő. A feltárás 
2000. június 5-16. között ment végbe. Kb. 3300 m2 fe
lületen összesen 21 objektum került napvilágra a 
123+270-450 km szelvények között. 

A lelóbely kisméretű, leletanyag nélküli; ismeret
len korú gödröket, valamint 2 árokszakaszt bontottunk 
ki. Eló'került egy feltehetően Árpád-kori, gödörbe mé
lyített tűzhely. 

GALLINA ZSOLT 

1 8 1 .  Kaposvár, 61 -es út e lkerü lő szakasz, 
2Li .  sz. le lőhely 
(Somogy megye) R, 1 
A lelóbely a jutasi úttól Ny-ra 300-400 m-re, a László
majortól D-re 150-200 m-re, a leendő 61. sz. elkerülő út 
nyomvonalán, egy hosszú és széles, alig kiemelkedő 
dombhát platóján helyezkedik el. A terepbejárás során 
1 db Balaton-Lasinja edénytöredéket leltünk. A feltárás 
2000. június 16-augusztus 3. között zajlott. Kb. 5900 m2 
felületen összesen 29 objektum került napvilágra a 
124+805-125+060 km szelvények között. 

A lelóbelyen egy Balaton-Lasinja telepet tártunk fel. 
Kibontottunk egy igen nagyméretű (átm.: 10-10,5 m) és 
egy kisebb agyagnyerőgödröt. Ezekbó1 az objektumokból 
igen nagy mennyiségű edénytöredék, közte több díszí
tett darab és számos agyagkanál került felszínre. A lelő
hely közepén egy ÉNy-DK-i irányú, igen széles (4,5-5 m) 
árokszakasz húzódott, amelynek feltártuk a nyomvonal
ba eső 40 m-es szakaszát. Bár értékelhető leletanyaga nem 
volt, feltehetően a Balaton-Lasinja telephez tartozott. A 
lelóbely Ny-i felén néhány kisméretű, leletanyag nélkü
li, ismeretlen korú gödröt bontottunk ki. 

1 82 .  Kardoskút, Barackosi-dűlő 
(Békés megye) Kö 

GALLINA ZSOLT 

Kovalovszki Júlia az Orosháza Története és Néprajza c. 
monográfiában írta le elsőként a Kardoskút, Barackos 
Árpád-kori templomos falu lelóbelyet, a 38. sz. alatt. 

A dűlőtó1 délre a kaszaperi műút és a Barackosi
dűlő közti terület 500 m szélességben, s legalább 2000 
m hosszan szántott volt és nem volt boronálva. A fel
szín itt nagyon rossz látási viszonyokat nyújtott. A mély, 
darabos szántásnyomokban sok kukoricaszár-marad
vány zavarta a l fitAst. A Pritriki JózsP.f-fF.lP- trinyfit tF.glri
törmelékei, a jellegzetesen szürke tanyahely, illetve kí
sérőm emlékezete alapján megtaláltuk, de a „Pataki Jó-

1 59 
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zsef tanyájától K-re, mintegy 200 m-re." lévő templom
romot, melynek helyét „téglatörmelék mutatja" teljes 
biztonsággal megjelölni nem tudtuk. Néhány szerves 
anyagos soványítású téglát ugyan találtunk a jelzett he
lyen, de ezek nagy része kibányászhatatlan volt a szán
tásból. A templomra utaló egyéb leletanyagot (vakolat
darabok, embercsontok stb.) nem találtunk. Leletanyag 
általában alig került elő a dűlőtó1 délre, pedig a temp
lom vélhető helye alapján inkább itt kellett volna szá
molni bőségesebb kerámiaanyaggal. 

A valóságban azonban a leletanyag zömét a Dara
bos-tanya és a dűlő közti részen, egy enyhe partos helyen 
találtuk. A Kovalovszki Júlia által említett megállapítást, 
miszerint „a dűlő két oldalán Árpád-kori falu nyomai 
követhetők", mai tapasztalataink nem támaszthatják alá, 
mivel a dú1ő északi oldalán csak a Darabos-tanyától délre 
egy kis körben (de annál intenzívebben) szedtünk cse
repeket, pedig itt a felszín jó látási viszonyokat nyújtott. 
A dűlőtó1 délre összesen 4-5 cserepet találtunk, s ezek 
is attól messze kerültek elő, zömmel a feltételezett temp
lom helyén. Az általunk gyűjtött cserepek nagyrészt a 
Kovalovszki Júlia által berajzolt lelóbely ÉNy-i szélén 
találtattak. 

A mai terepjárás alapján a falu területe a dűlőtó1 
északra kevéssé terjed ki, a falu nagyobbik része, temp
lomával együtt a dűlőtó1 délre keresendő, itt azonban a 
fentiek miatt ismételt terepjárás szükséges. 

1 83 .  Kaszaper határa 
(Békés megye) Ő, Sza , Kk 

RózsA ZoLTÁN 

Az egykori Maros-ág, a Battonyától Békéssámsonig hú
zódó Száraz-ér rehabilitációs munkáira 2000-ben került 
sor. A megyei múzeumi szervezet erejéhez és idejéhez 
mérten figyelemmel kísérte a munkálatokat és terep
bejárásokkal igyekezett tisztázni az érpart településtör
ténetét. 

Kaszaper DNy-i, Tótkomlós felé eső határában a 
Bada-tanya területén egy 350x400 m kiterjedésű lelóbe
lyet határoztunk meg (39. sz.) Területéró1 őskori, szar
mata és késő középkori kerámiaanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Liska András, Medgyesi Pál. 
GYUCHA ATTILA 

1 8Li .  Kelebia határa 
(Bács-Kiskun megye) U, R, B, LT, Sza, N, A, Á, Kö 
1999 őszén és 2000 tavaszán régészeti terepbejárást vé
geztünk az OTKA Régészeti topográfia - A történeti Kis
kunhalas című kutatási program keretében. Célunk Ke
lebia régészeti topográfiájának elkészítése volt. Az álta
lunk vizsgált terület a Duna-Tisza közén belül speciá
lisnak tekinthető, ugyanis a Körös-ér, az egykori élővíz
folyás szeli át. 

Ebben a két szezonban a terepbejárás a Körös-ér 
medrét követő magaspart kutatására szorítkozott. A kis-

kunhalasi múzeum adattárának feldolgozása után a ko
rábban ismert régészeti lcló11clyekkcl együtt 33 leló11e
lyet térképeztünk a település ÉNy-i és DK-i részén. 

Négy leló11elyen gyűjtöttünk igen kevés neolitikus 
kerámiát (Vinca, Tiszai kultúra); egy lelóbelyen néhány 
késő rézkori töredéket; nyolc, közelebbró1 meg nem ha
tározható kora bronzkori leló11elyet fedeztünk fel a te
rületen. A középső bronzkorban lényegesen nagyobb a 
lelóbelyek száma (27). A Halomsíros kultúra jellegze
tes leletanyagát két lelőhelyen figyeltük meg, öt 
lelóbelyró1 került elő késő bronzkori-kora vaskori lelet
anyag. Tizenhárom lelóbelyen sikerült kelta megtele
pedés nyomait, kis mennyiségű leletanyagot meghatá
roznunk. Hét lelóbelyen figyeltünk meg közelebbró1 
meg nem határozható, jellegtelen őskori, nyolc lelóbe
lyen népvándorlás kori kerámiát. Szarmata megtelepe
dés nyomait tizenöt leló11elyen azonosítottuk, nyolc avar 
kori leló11ely került elő. Az Árpád-korhoz 28 lelóbely 
kapcsolható, kilenc településen a 14-16. században is 
folyt az élet. 

A község ÉNy-i határában, a Vasútföld-dűlóoen ta
lálható 11 .  sz. leló11elyen több korszakból nagy mennyi
ségű kerámiatöredéket figyeltünk meg. A 1 00x200 m 
kiterjedésű területen kora bronzkori, jelentős mennyi
ségű középső bronzkori, Halomsíros kultúrához tarto
zó, késő bronzkori-kora vaskori, kelta, sok Árpád-kori 
és középkori leletanyagot gyűjtöttünk. A felszíni lele
tek alapján ezen a helyen állhatott Kelebia határának 
legjelentősebb Árpád-kori települése, amely a 14-15. 
században is lakott volt. A településen folyó vasfeldol
gozásra utal a nagy mennyiségű vassalak- és a vasbuca
töredék, amely mindenképpen egy helyi kovácsműhely 
működését bizonyítja. A falu határában folyó gabona
termesztésre az előkerült malomkőtöredékek utalnak. 
Sajnos a térségre vonatkozó Árpád-kori okleveles ada
tok nem maradtak fenn, így a település nevét nem is
merjük. 

BÁLINT MARIANN - BATÓ SZILVIA 

1 85 .  Ke lemér, Mohosvár 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Á, Kö 
A községtó1 D-re kb. 2 km-re találhatók az egymástól 
400 m-re lévő és természetvédelem alatt álló Nagy- és 
Kis-Mohos nevű tavak. A Kelemér-Putnok közötti or
szágút völgyben futó részének éles kanyarulatától DNy
ra indul el az a völgy, amelyben az úttól 500 m-re a 
Nagy-Mohos tavat találjuk. Innen tovább DNy-ra 200 
m-re emelkedik a Mohosvár nevű sáncvár. 

A vár területének első, régészeti célú szintvonalas 
felmérése Sándorfi Györgytó1 származik 1992-bó1; a vár 
és tágabb környezetének újabb, részletesebb, mikroszint
vonalas felmérését pedig az Aggteleki Nemzeti Park 
megrendelésére a Tocsolya Bt. készítette el a 2000. év
ben. E két felmérés jelentette a miskolci Herman Ottó 
Múzeum 2000. évi keleméri régészeti feltárásainak geo
déziai alapját. 
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A vár leírása, kutatástörténetének és a rá vonatko
zó törtf'.neti adatok l egutolsó összefog la ló értékelése 
Dobossy László, valamint Nováki Gyula és Sárközy Se
bestyén 1999-ben megjelent Gömör-Tornai vártörténe
ti munkáiban található meg. 

A vár környezetének (Kelemér-Mohosok) termé
szettudományos vizsgálatait Sümegi Pál vezetésével a 
Debreceni Egyetem kutatócsoportja végezte el. E kuta
tások történeti értékelése számos régészeti szempontú 
információt tartalmaz. Sümegi Pál a Mohosok rétegta
ni vizsgálatai alapján a Mohosvár környezetében a tör
téneti idó"kben olyan emberi hatások nyomait mutatta 
ki, melyek alapján a Mohosváron többek közt egy eró"
dített neolit települést, valamint egy jelentó"s kelta 
eró"dítést valószínűsített. 

A régészeti kutatást megeló"zó" újabb, mikroszintvo
nalas felmérés során a vár belsó" részén található rabló
gödrök miatt a belsó" felépítésre vonatkozóan nem lehe
tett újabb, értékelhetó" információkhoz jutni. A vár sán
cain túl elhelyezkedó" terasz Ny-i és É-i részén olyan mik
rodomborzati jelenségeket dokumentálhattunk, melyek 
esetlegesen a teraszon található külsó" építmények meg
létére utalhattak. A vár dombjának K-i tövében, a Kis
és Nagy-Mohos tavak közötti területen a szintvonalas 
felmérés és a hozzá kapcsolódó régészeti terepbejárás 
során olyan mesterséges mélyedéseket találtunk, me
lyeket szintén a várhoz kapcsolhattunk. 

A területró1 készített történeti légi fényképek kö
zül hasznos információval szolgált egy 1958-ban készí
tett, igen rossz minó"ségű fénykép, mely a Mohosvár köz
ponti területének K-i felén egy szabályos kb. 12x12 m 
alapterületű négyzetes építményt jelöl. Ez az építmény 
azon a helyen volt, ahol Dobossy László 1966-ban még 
boltíves helyiség maradványait találta. 

Feltárásokat, mivel a vár területe természetvédel
mi oltalom alatt áll, csak a területet fedó" sűrű erdó" fái 
közötti keskeny sávokban folytathattunk. 

Négy területen végeztünk vizsgálatokat. 1. A vár belsó" 
K-i oldalánál egy hozzávetó1eg É-D-i irányú árok volt. Az 
itt feltételezett kiszedett fal azon a területen volt, ahol a 
légi fénykép és a Dobossy-féle említés alapján egy kó"épü
let állhatott. 2. Abból a célból, hogy meghatározzuk a 
sánc szerkezetét és építési periódusait, a vár Ny-i oldalán 
átvágtuk azt. 3. Kutattuk a vár sáncain kívül esó" területet 
azzal a céllal, hogy álltak-e a sáncon túli platón egykor a 
várhoz tartozó külsó" épületek. 4. Vizsgáltuk a vár domb
ja alatt a szintvonalas felmérés és a régészeti terepbejá
rások során megtalált mélyedések funkcióját. 

A várbelsó" feltárásakor az itt nyitott É-D-i irányú I .  
szelvényben a kései rablógödrök által szabdalva eló"ke
rült egy ÉNy-DK irányú, közepén rövid külsó" támpillér
rel ellátott fal kiszedett árka. Ezen a területen a falat az 
újkori bányászat teljesen kitermelte. Az itt található épü
let D-i falának viszont csak a felsó" szakaszát érintette a 
kései bányászat, alsó három kó"sora az eredeti helyén 
került eló". E fal az I. szelvény D-i végében található, a 
belsó" falsík mellett kettó" cölöplyuk is eló"került. Az egy-

kori épületen belül a megtalált kó"falhoz tartozó belsó" 
járószinten kerültek eló" egy, a D-i falra meró1eges boro
nafal égett gerendái, valamint a boronafalhoz kapcsoló
dó deszkapadló maradványai. Ezen a padlószinten több 
zsáknyi égett gabona került eló". Feltehetó"en a borona
fal tapasztásához tartozott a padlót fedó" gabona felett 
elhelyezkedó" vastag, égett, agyagos omladék, melyben 
jelenleg még meghatározatlan funkciójú, nagyméretű 
égett kvarckavicsok is eló"kerültek. A feltárt épületrész 
használatának idejét az épület padlóján eló"került, fe
hér színű, kézikorongon készült, bekarcolt csigavonal dí
szes kerámiatöredékek alapján a 13. században, valamint 
a padlót fedó" égett omladékban talált 1282-1308 közé 
datálható bécsi dénár alapján a 13. század végében, a 
14. század elejében határozhatjuk meg. Az itt lévó" épü
let pusztulását eró"s tűz okozta. 

A várbelsó" területén nyitott szelvényben szórványo
san neolit kerámiatöredékek kerültek eló". 

A sáncátvágáskor a II. szelvényben a vár Ny-i oldalán 
nyitott, K-Ny irányú sáncátvágás során megállapítható volt, 
hogy az itt lévó" platón korábban egy neolit település volt, 
de annak összes maradványait beépítették a középkori 
sáncba. A sánc alsó rétegeiben kizárólag ennek a telepü
lésnek a leletanyaga (kerámia, füstkvarc penge, csiszolt 
kóbalta) került eló". E réteg felett egy leletmentes agyagos 
feltöltés volt, melynek keményre lejárt illetve hamus po
rózus felszínén 13. századi kerámia, afelett pedig eró"sen 
pelyvás, Árpád-kori téglatörmelék alkotta réteg került eló". 
A vár eró"dítését úgy alakították ki, hogy a sánc teteje az 
eredendó"en emelkedó"korabeli felszínhez mérten 2 m ma
gasságban volt, mögötte viszont egy jelentó"sen kimélyí
tett árok helyezkedett el, ennek az ároknak az anyagából 
töltötték fel az eredeti domb tetején efüelyezkedó", a sánc 
koronája fölé 5-6 m-re magasodó várbelsó"t. 

A vár sáncát övezó" külsó" plató kutatásakor a sán
con kívül két szelvényt nyitottunk meg abból a célból, 
hogy megvizsgáljuk, ezen a területen kapcsolódtak-e 
épületek a várhoz. 

A Ny-i platón nyitott É-D irányú III. szelvény terü
letén a jelenlegi vékony erdei talaj alatt közvetlenül a 
sánc építése során kialakított, viszonylag sík felszínű ka
vicsos altalaj felszíne helyezkedett el. A szintvonalas fel
mérés során e területen megfigyelt kiemelkedések rész
ben természetes eredetűek voltak, részben a sánc le
pusztulása hozta ó"ket létre. A felszíni építmény nyo
maira ezen a területen nem találtunk. Az É-i platón nyi
tott eredetileg É-D irányú IV. szelvény területén, köz
vetlenül a sánc talpa és az azt határoló síkra kialakított 
terület határán szabálytalan formájú területen elhelyez
kedó", sárba rakott kövekbó1 álló építmény (?) alapjait 
találtuk. A kövek csak a felszínen voltak, a felszín alá 
mélyedó" alapozás nyomaira nem akadtunk. Az eló"ke
rült jelenségek datálása valamint funkciójuk meghatá
rozása az itt talált jelenségek alapján nem oldható meg. 

A várdomb lábánál talált két mélyedés közül csak 
az egyik területén kezdtünk kutatásokat, azonban e mé
lyedés feltárását a 2000. évben nem sikerült befejezni. 
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Az itt nyitott K-Ny irányú VI. és az É-D irányú VII. szel
vényben a vár építése során használt mészégető marad
ványai kerültek elő. A vékony erdei földréteg alatt égett, 
olvadt salakdarabokkal kevert mészkő-, valamint vörösre 
égett agyagréteg került elő. Az e rétegekbó1 előkerült 
leletanyag a 13.  századra keltezhető. 

A feltárás eredményeképp meghatározható volt, 
hogy a vár helyén a neolitikumban már létezett egy te
lepülés. Nem kerültek elő olyan régészeti jelenségek, 
melyek e neolit település esetleges erődítésére utaltak. 
A Kis-Mohos rétegeinek természettudományos vizsgá
lata során nyert adatok történeti interpretációjának azon 
fejezeteit, melyek során e területen egy jelentős kelta 
valamint 10-11 .  századi erődítésekró1 beszélnek a kuta
tók, a régészeti feltárás eddigi eredményei nem támaszt
ják alá. Azt a magától értetődő tényt, hogy a Mohosok 
rétegeinek kialakulásában a tágabb környezetnek is sze
repe volt az e rétegek elemzése során nyert adatok tör
téneti interpretációja során jobban szem előtt kell tar
tani, azaz az itt zajló természeti folyamatok értékelése 
során nem csak a Mohosvárat és használóit kell e folya
matok okozóiként megjelölni. 

A vár építését az itt talált leletanyag alapján a tatár
járás utáni időszakra tehetjük. Annak oka, hogy az 1338-
as birtokosztáskor nem említették, feltehetően az volt, 
hogy a 14. század elején elpusztulhatott. A várbelsóben 
a korábbi helyszíni szemlék és a légi fénykép alapján 
valószínűsíthető, hogy a feltárás során részleteiben meg
talált négyszögletes épülettó1 Ny-ra eső felszín jóval ma
gasabbra emelkedik ki, mint az eddig feltárt terület. Ez 
alapján ott is valószínűsíthetünk egy jelentősebb kőépít
ményt. Az igen kis területű, 0,08 ha kiterjedésű, sánc
cal, árokkal körülvett, ovális belső területű vár belső 
kialakításáról egyértelmű képet még nem alkothatunk. 
Így van ez egy esetleges belső, központi, toronyszerű 
épület esetében is. A várbelső Ny-i felében korábbi 
kincskereső kutatások során az I. szelvény területéhez 
hasonlóan nagy mennyiségű égett gabonát találtak. A 
vár funkciójának meghatározása során az itt tárolt nagy 
mennyiségű gabona alapján feltételezhető, hogy folya
matosan lakták. 

1 86. Kemence ,  Petőfi u tca 1 0 . 
( Pest megye) LT, Á 

PUSZTAI TAMÁS 

A telek kertjének nagy részét elmosta az 1999. évi jú
niusi árvíz. Ezért 1999 őszén és 2000 tavaszán máshon
nan hozott földdel töltötték fel. Ebben a földben sok 
cserepet találtak. Helyszíni szemlém alkalmával a kert
ben elterített földben én is találtam a 10-11. századra 
keltezhető cserepeket: hullámvonallal, párhuzamos- és 
hullámvonalköteggel díszített töredékeket, de néhány 
kelta cserepet is. 

Bár a Petőfi u. környezetében van a középkori Ke
mence falu (MRT 9. k. 11/6.  sz. lh. és 11/12. sz. lh.) ,  
nem tűnt valószínűnek, hogy a kert feltöltéséhez a föl-

det a belterületró1 hozták volna, a tulajdonos sem tu
dott erró1. 

A falu É-i szélén található a Fehér-hegy és a Ke
mence-patak közti völgyben a kemencei 29. sz. lelónely 
(MRT 9. k. 11/29. sz. lh), amelyet 1988-1989-ben a ber
necebaráti víztározó építésekor bolygattak meg, illetve 
tettek tönkre. A leló11ely D-i részén valóban friss boly
gatás, földelhordás gödreire bukkantunk, ezekben kora 
Árpád-kori cserepeket találtunk. Nagy valószínűséggel 
állítható tehát, hogy a Petőfi u. 10. sz. ház kertjében - s 
esetleg a faluban más helyekre is - a 11/29. sz. lelónelyró1 
származó föld került, s ezáltal másodlagos leló11ely ke
letkezett. 

1 87. Keszthely, Fenékpuszta 
(Zala megye) Ró, N, H 

Kőv ÁRI KLÁRA 

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság támogatásával és a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályá
zatán nyert összegbó1 1999-2000. évi kutatásaink so
rán a fenékpusztai késő római erőd D-i fala előtti te
metők helyét és kiterjedését kívántuk pontosabban 
meghatározni. Az innen ismert csaknem 1000 sír több
ségének pontos helyét nem ismerjük megfelelő doku
mentáció és ásatási térképek hiányában (Lipp 1885-
ös, Csák 1901-es, Radnóti 1948-as, Sági 1966-67-es fel
tárásai) . A feljegyzések alapján viszont felmerült, hogy 
a korábbi feltételezéssel ellentétben a déli erődfal előtt 
nem egy, hanem két 6-7. századi temető lehetett, a 
Lipp és Csák által feltárt temetőrészlet másik teme
tó11öz tartozhatott, mint a Sági és Erdélyi által feltárt 
sírok (eltérések a rítusban és a leletanyagban).  Tizen
hat kutatóárkunkkal meghatároztuk a D l ,  D2,  D3 
torony helyét és méretét, továbbá feltártunk 156 sírt, 
megállapítva, hogy a déli erődfal előtt valóban két te
mető helyezkedik el. 

Az egyik a déli erődfaltól több mint 80 m-re 
kezdődik, és az erődbó1 a révátkeló11öz vezető út Ny-i 
oldalán helyezkedik el. K-Ny irányban mintegy 120 m 
széles, É-D irányban kb. 60 m, D felé keskenyedik. Itt 
80 sírt tártunk fel, valamennyi késő római, 4-5. száza
di, közülük 21 téglasír volt. Lipp és Csák többségében 
római kori temetkezéseket találtak, köztük számos tég
lasírt, ezért feltételezhető, hogy ebben a temetóben volt 
egy kisebb sírszámú 6-7. századi temető is. A sírokat 
ráásták egy korábbi, 25 m széles kőépületre, amelynek 
négy É-D irányú alapfalát találtuk meg. 

A másik temető közvetlenül a D-i erődfal előtt ta
lálható, tehát csak az erőd megépítését követően nyit
hatták meg. Szórványosan az egész fal mentén vannak 
késő római sírok, a D1-D3 tornyok körzetében mi is 
találtunk hármat, a korábbi feltárások alapján az erődka� 
putól K-re több a késő római temetkezés. A DNy-i sa
roktoronynál a legszélesehh a temető, i tt elfai a 40 m 
t, míg a D1-D3 tornyok között még a 20 m-t sem. Itt 
fó1eg 6-7. századi sírok vannak, közülük 62-t tártunk 
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fel. A rítus és a mellékletek a szokásosak: kőpakolás, 
öntött kosaras függők, stílustűk, szemesgyöngyök. Étel
vagy italmelléklet nincs. Kiemelkedő lelet egy aranyo
zott ezüst frank fibula. Ennek a temetőnek a folytatá
sában a kapu körzetében van a karoling kori temető, 
amelynek 11 sírját tártuk fel. A legtávolabbi sír 30 m
re volt az erődfaltól. A révhez vezető út nyomát nem 
találtuk meg, és a bejárat vonalában is voltak 9-10. 
századi temetkezések, mintha az utat nem használták 
volna. Több sírban volt kerámia, egyéb mellékleteik 
szegényesek. 

A feltáráson részt vett Straub Péter régész. 

1 88 .  Kékkút, Maktyányi-dűlő 
(Veszprém megye) Ró 

MÜLLER RÓBERT 

2000 augusztusában értesítették a múzeumot, hogy Kék
kúton, a Maktyányi-dűló'ben vezetéki árokkal falakat 
vágtak át. A helyszín ismert régészeti lelóbely, a két úgy
nevezett ókeresztény bazilika leló11elye. (Az egyikró1 Sági 
Károly a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 11 .  
kötetében bebizonyította, hogy az a villa rustica-hoz tar
tozó épület.) 

A vezetéki árok a falutól a Kékkúti Ásványvíz-üzem 
felé, megközelító1eg É-i irányban tart (azon túl meg Kő
vágóörs felé), általában az országúttal párhuzamosan, 
a kékkúti polgármester tulajdonában fekvő területen ha
lad. A falmaradványok és szintek a nagyobbik kékkúti 
épülettó1 kb. DNy-ra az épület és az országút közötti 
területen jelentkeztek. A polgármester és a Kékkúton 
illetékes jegyzőnő a régészeti jelenségek előkerüléséró1 
nem tett bejelentést. 

A 40-50 cm széles árokban megfigyelhető volt egy 
az árkot rézsútosan átszelő, esetleg enyhén ívelő falala
pozás (É-D-i irányú) . DDNy felé 31 m-ig több helyen 
mész-szemcsés sávok, nagyobb kövek látszanak. Az 
előkerült leletanyag jelentéktelen: egy-két római kori 
edénytöredék, állatcsont. 

A 70 cm széles alapozású fal egy újabb, a falu felé 
terjeszkedő, 3 .  épületnek lehet a maradványa. 

1 89 .  Kismaros, Ószőlők 
(Pest megye) Ge, A 

PALÁGYI SYLVIA 

2000. szeptember 25-én a Svejci-dűló'ben, a 0196/1. hrsz. 
alatt épülő háztól ÉK-re, légvonalban kb. 450 m-re, egy 
- láthatóan nemrégiben épült - házra lettünk figyel
mesek. A ház körül néhány nagyobb földkupacot figyel
tünk meg, amelyek szürke színükkel erősen elütöttek 
az itteni eredeti, barna, agyagos talajtól. Az első pilla
natban látszott, hogy a szürke föld máshonnan került 
ide; ráadásul viszonylag sok, római kori, kvád és 8-9. 
századi cserepet találtunk benne, míg a ház körül a fel
színen, illetve a ház mögött, az eredeti talajba ásott gö
dörben egyáltalán nem volt lelet. 

Még aznap kiderült, hogy a tulajdonos a szürke színű 
földet (humuszt) Dunakesziró1, a JET-benzinkút mögötti 
területró1 hozatta. (Lásd Dunakeszi, Fatelep) Itt 2000 
májusában 5700 m2 területró1 szedték le a 40-80 cm 
vastag humuszt. Ez az 5/3. sz. lelóbely D-i része, ahol 
2000. június 27. és július 10. között megelőző feltárást 
végeztem. Mivel a rendkívül nagy mennyiségű humuszt 
eladták, sajnos nagy a valószínűsége annak, hogy - a 
kismarosi esethez hasonlóan - másodlagos lelóbelyek 
jöttek létre vagy esetleg meglévő lelóbelyre kerültek oda 
nem való cserepek. 

1 90 .  Kismaros, Svejci-dűlő 
(Pest megye) U 

Kőv ÁRI KLÁRA 

Telefonbejelentés alapján 2000. szeptember 25-én Tor
ma Istvánnal megnéztem Kismaroson, a Svejci-dú1ó'ben 
a 0196/1. hrsz. alatt épülő lakóház pincegödrét és alapár
kait. Az 50 cm széles, 90 cm mély árkokban egy helyen 
faszenes, kicsit paticsmorzsás beásás látszott, ennek szé
lessége felül 2,70 m, az árok alján 2,30 m, az alapároknál 
mélyebbre húzódik, és mindkét árokfalban megfigyelhető 
volt. Cserepet sajnos nem sikerült kiszedni beló1e. A pin
cegödör K-i falából, a felső, kicsit humuszos agyagból 1 
db újkőkori cserepet tudtunk kiemelni. A telek D-i ré
szén épülő istálló alapárkaiban régészeti jelenség nem 
mutatkozott. A leletek a kismarosi 12/6. sz. lelóbelyhez 
tartoznak, a leló11ely Ny-i szélét jelzik (MRT 9. k. 149.). 

1 9 1 .  Kisnána, Vár 
(Heves megye) Kö, ú 

Kőv ÁRI KLÁRA 

A kisnánai vár kerítőárkának déli szakaszában egy L
alakban húzott 1 m széles és 5,5 m hosszú szondázó 
árok segítségével végeztük a falu színpadjának nagyob
bítási munkálatait megelőző leletmentést 2000. június 
26-30. között. A felszíni kevert építési törmelékes fel
töltés alatt (melyet jól datál egy 1986-os tízforintos ér
me), egy kis agyagos rátöltött folttól eltekintve, rögtön 
az altalaj következett (igen tömör, márgás agyag, egy 
sávban sóderes betöltéssel) . A leletanyagot némi em
beri (melyek a 10 m-re lévő templom körüli temetke
zésre utalhatnak) és állatcsonton kívül csak 6 darab ke
rámiatöredék alkotta, melyek között 1 darab volt 14. szá
zadi, 3 darab 15-16. századi, a többi pedig újkori. 

1 92 .  Kiszombor, Nagyszentmiklósi ú t  
(Csongrád megye) B, A ,  Á 

VIRÁGOS GÁBOR 

A leló11ely a Kiszomborból a román határ felé, Nagy
szentmiklósra vezető országút két oldalán terül el, a köz
ségben található körforgalmi csomóponttól 2600 m-re. 
Maga a lelóbely egy hosszú, megközelító1eg Ny-K irá
nyú dombhát az egykori Maros-ártér szélén, a dombor-
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zati viszonyokból következően egykor patakokkal körül
véve. (Ezek egy része ma belvízelvezető csatorna.) A 
lelóbelyet 1930 telén ínségmunka keretében nagymé
retű csatornákkal keresztülvágták, amikor is avar sírok 
kerültek elő. A szegedi múzeumból Móra Ferenc vég
zett leletmentést, aki megkutatta a mai betonúttól északi 
irányba eső ún. nyári út mintegy 50 m-es szakaszát, a 
„kövesút túloldalát" (ez a déli oldal) , illetve északon az 
akkor már kész csatorna északi oldalán, a szántóföldön 
(Rónay Imre birtoka volt ekkor) is ásott. Munkája ered
ménye a Kiszombor G és M jelzésű avar temetőrészlet 
(ld. Csallány 1956) ,  melyekró1 a folyó évben végzett 
előzetes feltárás bebizonyította, hogy egy és ugyanazon 
temető részletei. A déli csatornától délre, Csepregi Dezső 
földjén is kutatott, itt nem talált rá a temető folytatására. 

1985-ben készülő szakdolgozatához G. Vízi Márta 
bejárta Kiszombor község egész határát; megközelító1eg 
azonosította Móra ásatásának helyszínét, és a felszíni 
bejáráskor őskori, szarmata, valamint Árpád-kori cse
répanyagot gyűjtött. 

Az út végén a község, illetve a Közútkezelő Kht. évek 
óta készül állandó nemzetközi határátkeló11ely létesíté
sére (1994 óta folyik a tervezés és egyeztetés) , ami kor
mányközi egyezmény keretében 1999-2000-ben meg
valósulni látszott. E terv része a burkolt út szélesítése 
és bővítése kerékpárúttal, ami érinti a fent ismertetett 
leló11elyet. Tekintettel az ismert lelóbelyre, az Útgaz
dálkodási és Koordinációs Igazgatósággal kötött szerző
dés alapján (bekerülési összeg 9310 e Ft) a területen 
2000. március 16. és július 31.  között megelőző feltárást 
végeztünk. 

A lelóbely azonosítása Móra adattári feljegyzései és 
az ásatásáról szóló novella leírása alapján pontosan sike
rült. A feltárás során a jelenlegi betonút és az azt kísérő 
északi csatorna közt 250x8 m-es területen összefüggő 
felületet kutattunk át; illetve ettó1 nyugatra egy 2x10 m
es szondát, a domb tetején az út déli oldalán (ezt nem 
érintik a földmunkák) egy 2,5x22 m-es szondát nyitot
tunk. A feltárt terület összesen mintegy 3000 m2• 

A feltárás során az összefüggő felületbe esett Móra 
Ferenc összes kutatóárka, illetve az általa feltárt sírok 
is. Több olyan avar sírt találtunk in situ, amelyek a ku
tatóárkok közti felületekbe esetek. A sírok anyaga sze
gényes, késő avar; egy sír a benne talált edény alapján 
egészen későinek (9-10. sz.) mondható. (Feltárásunk 
műszaki indokok alapján nem terjedhetett ki az út és a 
csatorna közti felület egészére: mindkét oldalon bizton
sági sávot kellett érintetlenül hagynunk.) Találtunk avar 
kori temetkezést a betonúttól délre nyitott szondában 
is, így bizonyossá vált, hogy a temető a mai úttest alá is 
kiterjedt. 

A feltárás egyik csomópontját a terület nyugati har
madában lelt kora bronzkori (zóki kultúra makói cso
portja) telepnyomok jelentették. Szelvénysorunkban, il
letve a déli szondában kisehh-nagyohh w�rmeh�t, ::ieY::ie
nyerő gödröket tártunk fel igen jelentős kerámiaanyag
gal. A feltárás nyugati oldalán nagy kiterjedésű objek-

tumkomplexumot figyelhettünk meg, amelybó1 nagyon 
jó kerámiaanyag mellett egy speciális fazekas termék 
(samottos soványítású kerámia) is eló'került. E komple
xumhoz két, nagyméretű kemence csatlakozott, ame
lyekbó1 pontos kormeghatározás céljára földmintát vet
tünk. A pontos megfigyeléseket e területen hátráltatta, 
hogy a 19.  századi beásásokon túl ezt a területet boly
gatta leginkább Móra ásatása; így a megfigyelt jelensé
gek összefüggései csak részben voltak rögzíthetó1c 

A megelőző feltárás kétségtelenül legnagyobb ered
ménye egy Árpád-kori falurészlet feltárása. Nagyszámú 
árok és gödör, valamint cölöplyuk mellett kilenc ház ma
radványát sikerült részben vagy teljesen feltárnunk. Két 
esetben két ház vágta egymást, így a telep belső időrend
jére is van támpontunk. (Ez a kettős sztratigráfia árkok, 
gödrök esetében is megfigyelhető volt.) A házak külön
féle típusúak voltak, egy kivételével valamennyiben ta
láltunk kemencét is. Jelentősnek tartjuk az egykori fel
színre épített külső kemencéket, melyek közt előfordul
tak csonttal, kerámiával alapozottak is. A feltárt terüle
ten különösen feltűnő az eló'került kerámiatöredékek 
nagy száma, melyek tipológiai alapon is legalább két pe
riódus elkülönítésére lesz mód. Egyéb leletként vasesz
közök, csontkorcsolyák, orsógombok kerültek elő. 

Munkatárs: Bálint Marianna. Közreműködők: Cza
barka Zsuzsa, Simó Anna, Takács Gabriella grafikusok 
és a SZTE régészhallgatói. 

1 93 .  Kocsola ,  Kuti-dűlő 
(Tolna megye) Ő, Kö? , ú 

KÜRTI BÉLA 

A 2000. szeptember 27-28-án végzett terepbejáráskor 
a június 22-én készített légi felvételeken is látható ka
nyargós útszakaszt azonosíthattuk az I. Katonai felmérés 
Coll. X. Sectio XXVI, Szakcs-Nagykónyi útjának egy sza
kaszával. Ez az út a mai műúttól K-re még ma is létező 
földút, Szakcsra vezet. A ma már nem működő, csak 
légi felvételeken látható szakasz az 1950-es években még 
megvolt, amint azt a katonai légi felvételek is tanúsítják. 
Mivel azonban szerepel már a 18. század végi felmérés
ben, feltételezhető, hogy korábban, talán már a közép
korban is megvolt. Terepbejárásunk során az útszaka
szon leleteket nem találtunk, az út vonala azonban vilá
gos sávként látható volt a szántásban. 

A falu határának egy másik pontján a légi fotón lát
ható, település gödreire utaló foltok helyén a szántásból 
őskori kerámiát szedtünk össze. 

1 9Li .  Komárom, Szőny, Vásár tér 2 .  
( Komárom-Esztergom megye) Ró 

BERTÓK GÁBOR 

2000. július 3. és szeptember 24. között az Nemzeti Kul
tmfilis Örökség Minisztériuma és Komárom város Ön
kormányzata támogatásával folytatódott a Komárom
Szőny, Vásár tér 2. számú lakóháznál talált római kori 
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falfestmények feltárása. A feltárás során a lakóépület bel
sF.j�hen m egnyitásra került egy 6 m2-es nagyságú felület, 
melybó1 a római tetőomladék és több réteg, egymásra 
igen változatosan - képpel össze-, vagy kifelé fordulva -
tapadt. A színes sávokat, „szalagokat", virágokat ábrázo
ló freskóomladék elbontása után egy összefüggő falfest
mény-omladékréteg jelentkezett. A 2,5 m É-D-i széles
ségű falfestmény „teteje" a római fal mellett volt és K 
felé - ahogy eddig meg tudtuk állapítani - 1 ,2 m-ig ter
jedt. E festmény D-ró1 É felé haladva (azaz balról jobbra) 
a következőket ábrázolta: virágkandeláber; piros szegélyű, 
fehér ruhás alak, bal kezében kék ovális tálca, azon há
rom darab fehér „fejű", zöldes barna kettős szárú valami
fajta élelem (zöldség? vagy hal?) ; mellette egy valószínű
leg párducfej, mely talán - az 1999-ben talált medvéhez 
hasonlóan - egy kifeszített állatbőrt ábrázol. Ezen össze
függő falfestményre további nagyobb festett falfelületek 
borultak képes felületükkel lefelé, így ábrázolásukat csak 
a felszedés után láthattuk, a virágkandeláberen például 
egy kék virágos virágkandeláber volt, a „tálcás alak" mel
lére borulva pedig a fejét találtuk meg amint a jobb kezé
vel a tálcán lévő élelembó1 tesz egyet a szájába. 

A római ház kőalapozása 2 m hosszan nyomon kö
vethető volt a szelvény Ny-i falában É felé, akkor sarok
ban fordult Ny felé. Itt vagy házsarokkal, vagy bejárat
tal van dolgunk. 

Megfigyeléseink szerint - és korábbi elgondolásunk
kal ellentétben - feltehetően nem a megtalált kőalapo
zású fal felmenő agyagfaláról „csúsztak le" a falfestmé
nyek, hanem a tó1e K-re, vele szemben lévő - még meg 
nem talált - ház fala dó1t ki, és ily módon belső falfes
téssel van dolgunk. 

A fenti munkálatok során megállapítható, hogy a 
kibontott felületen a számítottnál nagyobb intenzitás
ban kerültek elő falfestmények, illetve a szelvényen kí
vül minden irányban folytatódnak. 

A feltárt és a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté
riuma támogatásával restaurált falfestményekbó1 2001. 
április 26-án nyílt állandó kiállítás a komáromi Klapka 
György Múzeumban. A feltárás szintén a NKÖM támo
gatásával 2001 nyarán folytatódott. Munkatársak: dr. 
Borhy László régész, Kurovszky Zsófia, Harsányi Eszter 
festő-restaurátorok. 

SZÁMADÓ EMESE 

1 95 .  Kom ló,  Kisújbánya , Szamár-hegy, 
fonolit bányahely 
( Baranya-Tolna megye határa) U 
2000. április 8-9-én munkatársaimmal felkerestük a Kis
újbánya, Szamár-hegyen levő fonolit feltárást, amely fel
tételezéseink szerint neolit kóbányaként szolgált. A 
lelőhelyen geodéziai felmérést végeztünk, valamint in
tenzív bejárást, terepi megfigyeléseket végeztünk, min
tát gyűjtöttünk - részben a régészeti szempontból ér
dekes, megmunkált formákból, részben anyagmintát 
vizsgálatokhoz és kísérleti régészeti felhasználásra. 

A Szamár-hegy Baranya és Tolna megye határán he
lyezkedik el . TF.tejéró1 kiváló kilátás nyílik a Mecsek É-i 
előterére, ami a Kapos és a Sió folyók által feltöltött, 
szelíd dombos síkság; a lengyeli kultúra népének ismert 
törzsterülete. A Mecsek D-i oldalára néző telepek (Zen
gővárkony, Pécsvárad) is néhány kilométeren belül elér
hetők. A Szamár-hegyet egy különleges, meglehetősen 
ritka kréta korú vulkáni kőzet, fonolit építi fel, amely -
geológiai lelóbelyen - a Kárpát-medencén belül csak a 
Mecsek hegységbó1 ismert: a Szamárhegyró1,  illetve kb. 
15 km D felé, Hosszúhetény-Kövestetőró1. Ez utóbbi je
lenleg is működő, aktív kóbánya. 

A Szamár-hegyen levő bánya jelenségekre Schléder 
Zsolt figyelt fel kőzettani terepgyakorlatok során. A 
lelóbelyet közösen hitelesítettük (T. Bíró K„ Schléder 
Zs. 1999. április 28-29.) . A további kutatások célszerű 
módjának a geodéziai felmérés tűnt, ami viszonylag nagy 
területró1 ad alapinformációt. 

A feltárást a 10 000-es térképen feltüntetett magas
sági pontból kiindulva, mintegy 300x80 m területen vé
geztük, a Szamár-hegy ÉÉNy-i lejtőjén, ahol a kiterme
lési nyomok mutatkoztak. Foltokban a hegy területén 
másutt is megfigyelhettünk ilyen jelenségeket, ami jól 
elkülönül a kőzet természetes aprózódásától. A felszí
nen megfigyelhető mesterséges formákat rögzítettük a 
vizsgált területen. A felmérést infravörös távolságmérő
vel és szintezővel végeztük, a föld várakra kialakított gya
korlat szerint (Sándorfi György módszere) . A hegy te
tején, a magassági pont környezetében félköríves sánc
szerű képződményt regisztráltunk, ami nem annyira a 
bányászattal, inkább valamilyen erődítési funkcióval 
hozható kapcsolatba. 

A hegyoldalban kőfolyások, mesterségesnek tűnő 
bolygatott kőzetblokkok (kitermelési nyomok?) találha
tók. Bányászeszközt, cserepeket, a megmunkált tömbö
kön kívüli régészeti anyagot nem találtunk. 

A jelenségek részletesebb értelmezésére a kiszer
kesztett térkép alapján visszatérünk. 

A bejárást, felmérést a T 025086 OTKA téma kere
tére végeztük. . 

A terepmunka résztvevői voltak: Terei György régész
geodéta, Antoni Judit régész-etnográfus, Schléder Zsolt 
geológus hallgató, Molnár Szabolcs geológus technikus. 

1 96 .  Komlóska , Darnói kolostor 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á, Kö 

T. BÍRÓ KATALIN 

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Művelő
déstörténeti és Muzeológiai Tanszéke és a Magyar Nem
zeti Múzeum Sárospataki Rákóczi Múzeuma 1999-ben 
elnyerte a Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat 
támogatását „Az egykori Tolcsva terra középkori tele
püléstörténetének forrásai" címmel benyújtott közös 
programjával. Ennek, az elsősorban egyetemi hallgatók 
munkáján alapuló projektnek részeként folytattuk 2000. 
év nyarán a mai Komlóska területén, egy erdővel borí-
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tott hegyoldalban található, egykori darnói premontrei 
kolostor maradványainak a Rákóczi Múzeum által 1 977-
ben megkezdett, de akkor félbemaradt ásatását. 

Az írott források szerint 1294-ben már fennállt. A min
den valószínűség szerint a Tolcsva-nemzetség családi mo
nostoraként a tatárjárás után alapított, nem túl jelentős 
kolostor a 16. század első feléig ismert a forrásokból, 1567-
ben viszont már romként említik. Falait azóta nagyrészt 
építőanyagnak hordhatta el a környék lakossága. 

Ezévi, viszonylag rövid ideig tartó munkánk célja egy
részt az 1977-es ásatás ellenőrzése, kiegészítése és teljes 
körű dokumentálása, másrészt a további kutatások le
hetőségeinek felderítése volt. Ennek során mindenek előtt 
kitisztítottuk és lehetőség szerint az altalajig mélyítettük 
a korábbi kutatóárkokat és szelvényeket. Kiderült, hogy 
a kolostor épületei és a középkori terepszint rendkívül 
erősen el- illetve lepusztult. Az 1977-ben feltárt, egymás
sal össze nem függő falszakaszok közül csupán egy eset
ben - az egykori templom feltételezett északi szentély 
(vagy kereszthajó-) falánál - figyelhető meg felmenő sza
kasz, az összes többi falból, így az elóbbitó1 É-ra húzódó, 
feltételezett kerítésfalból illetve a mindezekkel nagyrészt 
párhuzamos, jóval délebbre húzódó, valószínűleg ugyan
csak kerítésként értelmezhető falszakaszból csupán az ala
pozás maradt meg. Szintén alapozásként tárhattunk fel 
ezen K-Ny-i falak között egy oltármaradványként értel
mezhető falazatot is. Kiderült, hogy mindezen falak foly
tatását teljesen kitermelték, így csupán azok helyét talál
tuk meg a Ny-K-i hosszárokban, s következtethetünk a 
folytatás teljes pusztulására a D-i fal esetében. Bár így az 
épületek alaprajzi elrendezését még nem sikerült ponto
san felderítenünk, azt azonban a feltárt 3 sír, illetve to
vábbi vázmaradványok alapján megállapíthattuk, hogy 
az eddig ismert falak nem a kolostor legkorábbi idősza
kából származnak, mivel késóbbiek ezen - egyébként 
közelebbró1 nem datálható - temetkezéseknél. 

Megállapítottuk továbbá, hogy a terepviszonyok 
alapján É, K és D feló1 jól körülhatárolható kolostorterü
let K-DK-i részén várhatók jelentősebb építménymarad
ványok - pince? -, valamint a területet átszelő É-D-i út 
nyugati oldala lehet még fontos a további vizsgálatok 
szempontjából. Az utóbbi részen húzott kutatóárkunk
ban egykori faszerkezetű építményekre utaló jelensé
geket figyeltünk meg, s innen került elő a legjelentősebb 
leletanyag is, elsősorban kályhakeramika. Az összes árok
ból és szelvénybó1 került elő kevés Árpád-kori, s vala
mivel több késő középkori cserépedény-töredék, s vi
szonylag nagyszámú pénzérme is származik az ásatás
ból, bár azok többsége, 13 db l.  Mátyás-dénár a D-i kerí
tésfalon kívül, feltöltésrétegbó1 került elő. 

Tekintettel az elvégzett ásatás kis idő- és térbeli ki
terjedésére, a leletek esetében csak a tisztításra és kon
zerválásra került sor, mint ahogy az eredmények beha
tóbb elemzése is csak a munka 2001-2002. évi folytatá
sa után indokolt. 

Munkatárs: dr. Feld István. 
DANKÓ KATALIN 

197. Kovácsszénája, Cintiri 
( Baranya megye) Ő, Kö 
A templom a források tanúsága szerint a 13-18. század
ban állott. A 2000. szeptember 18-23 . között folytatott 
ásatás során megtaláltuk a feltehetően gótikus sekres
tye alapjait, és a templom északi felét. Mivel már csak 
az alapok maradtak meg, magának a templomnak a pon
tos kora és esetleges átépítési periódusai egyelőre nem 
adhatók meg. A templom szentélye K felé nézett. Fes
tett vakolatdarabokat is találtunk. Tárgyi lelet kevés volt, 
a kerámiatöredékek közt szórványos őskori, és néhány 
újkori is akadt. Legtöbb azonban a középkori volt. A 
templom körüli temetőt mezőgazdasági munkálatok so
rán szétszántották. 

1 98 .  Köröstarcsa, 5 .  sz. lelőhely 
( Békés megye) Á, Kö 

GÁBOR ÜLIVÉR 

Edeles középkori falu helyén, kataszterünkben a Körös
tarcsa 5. sz. lelóbelyen 2000. szeptember 19-én lakossá
gi bejelentés nyomán helyszíni szemlét tartottunk. 

A hozzávetó1egesen ÉNy-DK irányú, nyugati irány
ból egykori folyómederrel határolt, hosszúkás lelőhely 
középső részén, ott, hol a Mezóberény-csárdaszállási 
mű útból ÉÉNy felé induló betonnal borított út a Pityeri 
gátba torkollik, a gáttól mintegy 10 méternyire, az úttól 
Ny-ra mintegy 25 méternyire emberi lábcsontokat, me
dence- és koponyacsontokat találtunk a felszínen szét
szóródva. A szétdúlt sír helyét azonosítani nem állt mó
dunkban. Késő középkori és Árpád-kori edénytöredé
keket is regisztráltunk. 

A szántás által alaposan megrongált késő középko
ri objektum nyomára is rábukkantunk, mintegy 3x2 mé
ternyi foltban, amelyet világosszürke színű és vöröses 
átégett talaj keverékén kívül nagy mennyiségű állatcsont 
és késő középkori kerámiatöredék is jelzett. 

É-i irányban a lelóbelyen további 3-4, a fentihez 
hasonló, átégett folttal jelzett objektum nyomát talál
tuk, mindannyiszor késő középkori kerámia kíséretében. 
Árpád-kori edénytöredékeket szórványosan, őskori tö
redékeket a leló11ely középső részén találtunk. 

A leló11ely É-i szegletében jelzett templom és híd 
nyomára utaló jelzéseket nem sikerült felfedeznünk; a 
templomként megadott helyen is nagy mennyiségű késő 
középkori edénytöredéket figyeltünk meg. A talált em
bercsontokat a felszínró1 gondosan összegyűjtöttük és a 
békéscsabai múzeumba szállítottuk. 

A szemlén részt vett: Fodor Eszter, Demcsák Ildikó, 
Kékegyi Dorottya, Medgyesi Pál. 

1 99. Kőszegfalva, Kőszegfalvi-rétek 
(Vas megye) U, B, LT, Ró. Á 

GYUCHA ATTILA 

A Szombathely és Kőszeg között fektetett optikai kábel 
árokásási munkáival bolygatták meg a területet, a lelő-
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hely korábbi terepbejárásból (1998, Ilon Gábor) már is
m �rt. A kiíh�l 1 S+6SO f>.s 1 6+430 szakasza között boly
gatták meg a lelónelyet. A leletmentés 2000. november 
20-28. között folyt. 

A leló11ely többszörösen bolygatott, közút, vasút és 
több vezetékrendszer is átvágja. Több korszak megtele
pülését figyelhettük meg: Dunántúli Vonaldíszes Kul
túra, bronzkori, kelta, és kora középkori telep, valamint 
egy római katonai tábor barakképületeinek nyomait. 

Munkatársak Ilon Gábor és Kiss Péter. 

2 00 .  Kunágota, Árpád u tca 1 1 Li .  
(Békés megye) (A). ú 

FARKAS CSILLA 

Az 1856-ban Kunágotán napvilágra került avar kori elő
kelő sír leló11elyét hitelesítendő ásatást kezdtünk Kun
ágotán, az Árpád utca 114. sz. ház telkén. A közelmúlt
ban új adatok bukkantak elő a sír megtalálásával kap
csolatban. A levéltári és régészeti adatokat összevetve 
nagyon valószínű, hogy a sírt a fent jelzett kunágotai 
ház telkén találták. 13 

A hitelesítő ásatásra 2000. augusztus 7-10. között 
került sor. A lakóházhoz közelebb eső telekrészen jelöl
tük ki az első szelvényeket, a meglévő épületektó1 alig 
6-10 méteres távolságra. Ezen a részen a felszín már 
lejtős, egy közeli, egykori vízjárta terület, meder felé 
egyre laposabb (adataink szerint a sírt egy mély fek
vésű részen találták) . A szelvényeink között csupán ta
núfalat hagytunk, gyakorlatilag a teljes rendelkezésünk
re álló területet megkutattuk. A szelvényekben kivétel 
nélkül csak újkori, 19 .  vagy 20. századi beásások, illetve 
nagyobb részt törmelékes, szemetes feltöltések marad
ványait találtuk. Összesen kb. 135 m2 területet vizsgál
tunk meg a sárga, bolygatatlan altalajig feltárva, ám ré
gészeti korú objektum nem került elő. Az utóbbi évek
ben konyhakertként használt területet teljesen átforgat
tuk, a háztól távolabb eső, most kukoricásként használt 
telekrészre a lábon álló növényzet miatt nem jutottunk 
el, ezért az ásatást felfüggesztettük. 

A nagy kiterjedésű, és sokszor igen mélyre nyúló 
újkori bolygatások miatt nem zárható ki annak a le
hetősége, hogy a keresett sír a megkutatott területen 
volt, de az újkori beásásokkal, kincskereséssel azt telje
sen megsemmisítették. Ennek ellenére a hitelesítő ása
tást indokolt folytatni a lakóháztól távolabbi területek 
felé, hiszen a levéltári források kifejezetten mély fek
vésű, vízjárta területró1 szólnak a sír megtalálási helyét 
illetően. 

LISKA ANDRÁS 

13 LISKA A.: AdaLuk a kuuáguLai avar kuri sír előkerülésének körül
ményeihez. ln: Hadak Útján. A Népvándorlás Kor Fiatal Kuta
tóinak 10. Konferenciája .  Szeged 2000, 231-241. 

201 . Kup ,  Egyes 
(Veszprém megye) U, R, B, ú 
A lelónelyen 1974-ben Mithay Sándor végzett ásatáso
kat. A lelónelyet Szalay Kálmán bejelentése alapján ta
lálta meg, és a dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrá
jának illetve a lengyeli kultúrának leletanyagát, gödreit 
tárta fel. A leletanyagot R. Glaser, Regenye Judit és T. 
Bíró Katalin dolgozták fel.14 

A lelónely az MRT Veszprém megyei köteteiben 
még nem szerepel: Ilon Gábor a topográfiához készí
tett kiegészítésében 39/5 számon regisztrálta. A terü
leten a '80-as években terepbejárást is végeztek, ame
lyekbó1, valamint Szalay Kálmán gyűjtésébó1 jelentős 
mennyiségű újabb leletanyag került a pápai múzeum
ba. Az eddigi leletanyag kiemelkedő darabjai a közeli 
Tevel-hegyró1 származó tűzkőeszközök, elsősorban 
magkövek. 

A lelónely tervszerű kutatására a község kezdemé
nyezésére került sor: 1999-ben Varjú Dezső, kupi szár
mazású tanár helytörténeti munkáját a község megje
lentette. A könyvbemutatón merült fel a további ásatá
sok lehetősége, amit a község is aktívan támogatott. 

A feltárást a Magyar Nemzeti Múzeum végezte, 
amelyhez a Laczkó Dezső Múzeum is jelentős segítsé
get nyújtott. A helyi múzeum - a pápai gróf Esterházy 
Károly Kastély- és Tájmúzeum, amelynek gyűjtőterüle
téhez Kup község tartozik - szintén támogatta munkán
kat. A 2000. évi ásatás során összesen· 85 m2 területet 
tártunk fel hagyományos kézi módszerekkel ( 4 db 1x10 
m árok, 3 db 3x5 m szelvény) , emellett 400 m2 terület 
megkutatására volt módunk a humusz eltávolításával. 
Ez utóbbi terület az újonnan telepítendő lucernás he
lyén volt, ahol a következő néhány évben nem lehet 
ásatást végezni. 

Az árkokat úgy telepítettük, hogy csatlakozzunk 
Mithay Sándor 1974-es szelvényeihez. Ebben nem jár
tunk egyértelmű sikerrel. A szelvényeket részben az ár
kokban megfigyelt gödörrészlethez (2., 4. árok; 1. szel
vény) csatlakozóan telepítettük, részben a felszínen 
megfigyelt leletsűrűsödés alapján tűztük ki. 

A három szelvényben összesen két nagy gödör
komplexumot sikerült megtalálni. Mindkettő uralko
dóan a lengyeli kultúrához tartozó leletanyagot szolgál
tatott, szórványosan DVK cserepek mellett. A leletek kö
zött kis számban bronzkori és fiatal (újkori) kerámia is 
megfigyelhető volt. 

Az 1. szelvényben legalább három, egymásba ásott 
gödör részletét tártuk fel, ami egy nagy lengyeli hulla
dékgödörbó1, egy ebbe beásott égett törmeléket tartal
mazó steril gödörbó1 és a nagy gödör alatt jelentkező, 
valószínűleg áldozati gödörbó1 állt. Ebben, többféle 
állatcsontanyag mellett, egy lapos, erősen profilált aljú 
tálon elhelyezkedő őstulok szarvpár volt. A belső gödör 

14 REGENYE J. - GLASER, R. - BíRó K . :  Kup-Egyes, Veszprémi 
Történelmi Tár II. (1989) 18-42. 
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kitöltése zsíros, hamus, szürke rétegekbó1 állt, amelye
ket sárga agyagos sávok választottak el. A kitöltésbó1, a 

hamus-zsíros rétegbó1 is földmintát vettünk. A nagy hul
ladékgödör gazdag kerámiaanyagon kívül őrlőköveket, 
kőeszközöket, több csiszolt kóbaltát, orsógombokat és 
karikákat is tartalmazott. Szórványosan, leginkább a DK
felé eső részen, vonaldíszes cserepek is előkerültek. 

A gödör Ny felé folytatódik és az őstulok szarvpár 
alatt sem értünk le teljesen az aljára. A kibontott felü
letre műanyag fóliát terítettünk, majd betemettük. 

A 2. és 3 .  szelvény gödre szintén gazdag és föként 
lengyeli kultúrához tartozó leletanyagot tartalmaz. Elő
zetes megfigyeléseink szerint valószínűleg a kultúra II. 
fázisához tartozó leletek kerültek elő. Viszonylag sok a 
festék és a festett cserép, vörös-fehér festéssel. 

Mind a két gödörkomplexum tovább folytatódik, 
ezért a feltárás folytatását feltétlenül indokoltnak lát
juk. A dózerrel megkutatott felületen csak szórványos 
leletanyag került elő - többek közt egy nagyon szép csi
szolt véső-penge. A telep tehát errefelé is folytatódik. 
Munkatárs: Regenye Judit. 

202.  Kurd határa 
( Tolna megye) 0 

T. BÍRÓ KATALIN 

A településen 1999. december 8-án végeztünk légi felde
rítést, 2000. március 9-én pedig terepbejárást. Sem a 
Kurd és Csibrák közötti, a vasút és az országút által hatá
rolt háromszög alakú szántásban, sem a Kurdról Döbrö
közre vezető úttól D-re, a kurdi Állami Gazdasággal 
szemben a szántásban nem találtunk leleteket, bár légi 
fotón foltok látszódtak. 

BERTÓK GÁBOR 

203 .  Kurityán ,  Pálos kolostor- és templomrom 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
A Perényi Imre által 1408-ban alapított, Újháznak ne
vezett kurityáni (időnként tévesen nyárádinak mondott) 
és a 16. század közepén romba dó1t pálos kolostor- és 
templomrom területén Czeglédy Ilona 1969-ben már 
végzett régészeti kutatást. Az azóta már teljesen elva
dult romterület helyreállítását a helyi önkormányzat 
tűzte ki célul. Ennek elősegítése céljából 2000-ben meg
kezdtük a templom belsejének és környezetének meg
tisztítását a legutóbbi ásatás óta összegyűlt törmeléktó1 
és bozóttól. A munka a templom szentélyének belső te
rére és közvetlen külső környezetére korlátozódott. 

Mivel csupán az 1969 óta keletkezett törmeléket tá
volítottuk el, leletanyag - leszámítva az 1969-es ásatás 
során már megtalált, azonban onnan el nem szállított 
faragott köveket - nem került elő. A pusztulást megelőző 
utolsó járószintet nem vágtuk át. 

Új információt mindössze az jelentett, hogy a s7.en
tély K-i felében azonosítottunk egy súlyosan csonkul
tan fennmaradt oltáralapot, valamint a kolostorépület 

K-i külső falának D-i végén, „in situ" állapotban előke
rült a szentélytó1 É-ra húzódó folyosó K-i végfalában 
már korábban megtalált lavabo kő kifolyója. 

20-4 . Lábatlan,  Református templom 
( Komárom-Esztergom megye) Kö 

SIMON ZOLTÁN 

2000 júniusában a református templom homlokzatának 
felújítása kapcsán külső falkutatást, valamint az É-i olda
lon szondázó régészeti feltárást végeztünk. A falkutatás 
során tett megfigyeléseink kiegészítették Horváth István 
1969-es kutatásának eredményeit (MRT 5. k. 10/1). 

Az elsőként 1400-ban említett lábatlani templom 
gótikus nyílásrendszerébó1 kibontásra kerültek a ko
rábbról is ismert, körtetagos profilozású, fejezet nélkü
li, enyhe rézsűvel megállított lábazatú D-i kapu, vala
mint az egykori középkori ablakrendszer elfalazott ma
radványai. A hajón egyszerű, rézsűs kőkeretes ablakok, 
a szentélyen mérműves tagolású 15 .  század végi-16. szá
zad eleji csúcsíves ablakok helyezkedtek el. Ez utóbbi
hoz tartozó mérműtöredékek egyes darabjai ma is meg
találhatók a parókián. Ezt a nyílásrendszert az 1894-es 
átalakítás során neogótikus ablakokkal roncsolták. Az 
elbontott középkori ablakkeretek számos darabját a D-i 
kapu befalazásában találtuk meg, azaz a D-i kaput csak 
ekkor szüntették meg. A D-i kapu profilozásának több
szöri átmeszelését figyeltük meg, mely a kapu hosszú ideig 
tartó - még a református korban is feltételezhető - hasz
nálatát bizonyítja. A kapu középkori küszöbkövét már 
nem találtuk meg, annak téglával kipótolt helyét feltár
tuk. A mai templom korát a D-i kapu határozza meg, mely 
a 14. század végére-15. század elejére tehető. 

Az É-i oldalon újra eló'került a szentélybó1 nyíló egy
kori sekrestyeajtó. A sekrestye dongaboltozatos lefedésű 
volt; ennek lefaragott vállát szintén megfigyelhettük az 
É-i szentélyfalon. Az É-i hajófalon - eddig ismeretlen 
okból - az újkorban jelentős átfalazást hajtottak végre, 
mely a középkori fal elvékonyításával járt együtt. A ba
rokk korban építették a Ny-i tornyot, melyhez É-ról tol
dalék épületrészt ragasztottak a 19. század végén. 

A templomtól É-ra végzett szondázó ásatásunk so
rán a templom korábbi periódusai kerültek felszínre. A 
templomhajótól É-ra 60 cm-re a hajófallal párhuzamo
san futó, 5 m hosszú falalapozást találtunk, mely mind
két végén D-i irányba befordult. Ez egy közelebbró1 meg 
nem határozható alaprajzú - minden bizonnyal a temp
lom legkorábbi korszakához tartozó - falrészlet, mely
nek összefüggéseit csak egy esetleges belső ásatás során 
lehet tisztázni. 

Ezt a korai, talán Árpád-kori épületet K-i irányban 
meghosszabbították. Az elóbb említett K-Ny-i irányú fal 
vonalában egy 3,7 m hosszú, utólag hozzátoldott kőfa
lat találtunk, mely K-i sarkán D-i irányban szintén be
fordul .  Felt.F.tele7.F..�ünk szerint ez a késóbbi templom 
hajójának ÉK-i falsarka. Ezt É-i irányban támpillérrel 
erősítették meg, melynek alapozását szintén megtalál-
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tuk. Ennek a periódusnak a szentélye valószínűleg a mai 
szent�ly alatt található, ehhez r.satlakozott egy sekres
tye, mely 5,1 m belső hosszúságú volt és a mai szen
télytó1 É-ra került elő, a késóbbi sekrestye helyén. Ami
kor a mai templomot megépítették a fent említett összes 
falat elbontották és egy új sekrestyét építettek, mely
nek belső alapterülete 5 ,1x2,9 m volt. Az É-i szentélyfa
lon megfigyelt jelenségek, már ehhez az új sekrestyé
hez tartoznak. 

Az ásatás során olyan lelet nem került elő, mely a 
korábbi templomperiódusok pontosabb kormeghatáro
zását lehetővé tenné, leszámítva az omladékból előke
rült egyszer hornyolt borda töredékeket, egy 15.  század 
végi ablakosztót és egy késő gótikus szentségtartófülke 
kerettöredékét. A korábbi templomperiódusok keltezé
séhez a templombelsóben végzett régészeti kutatás len
ne szükséges, hiszen ennek során pontos képet nyer
hetnénk a korábbi épületek alaprajzáról. 

Építész: Nagy András. 
FÜLÖP ANDRÁS - KOPPÁNY ANDRÁS 

205 .  Lébény, Magaspart 
( Győr-Moson-Sopron megye) B 
2000. szeptember 22-én terepbejárást végeztünk a régen 
ismert lelónelyen. Az enyhe domboldalon kevesebb, a 
tetején sok bronzkori cserepet találtunk, amit átadtunk a 
Hansági Múzeumnak. A leló11ely nem veszélyeztetett. 

Munkatárs: Takács Károly. 
FIGLER ANDRÁS 

206. Lengyeltóti, Római katolikus templom 
( Somogy megye) Kk? 
2000. május 3-án leletbejelentés érkezett a Somogy Me
gyei Múzeumok Igazgatóságára, hogy Lengyeltótiban, 
a Templom-hegyen embercsontvázak kerültek elő föld
munkálatok során. 

Az érintett lelónely a római katolikus templom 
előtti, attól É-re levő tér, ahol díszburkolatot akar épít
tetni az önkormányzat. Alatta pedig csatornahálózat 
biztosítaná a vízelvezetést. A földmunkák során az 
egyik vízgyűjtő gödörben egy Ny-K-i tájolású ember
csontváz koponyája és egy koporsókapocs került elő. 
A csatornahálózat maximum 30 cm, a két vízgyűjtő 
medence 50 cm mélységű lesz. A polgármester szerint 
a területen az OMvH már folytatott feltárásokat, és a 
felső csontvázakat ők „bolygatták meg". Megmutatta a 
műemlék templomot és a körülötte levő vízgyűjtő rend
szert, ahonnan elmondása szerint korábban is kerül
tek elő sírok. 

Kibontottuk a templom előtti vízgyűjtőgödörben 
eló'került csontvázat, és folyamatosan haladtunk K-felé, 
a leendő csatorna irányának megfelelően. K-i végénél 
újabb csontváz került elő. Ezt is kibontottuk. Feje körül 
számos bronztű került elő, a sírok 40-45 cm mélység
ben kerültek napvilágra. 

Közben megvizsgáltuk a másik vízgyűjtő gödröt, ami 
az eló'hhi tó1 kh. 7-8 m-re É-ra helyezkedett el. Ehhen 
csak korábban bolygatott csontokat találtunk. Itt 50 cm 
mélységig ástunk le, de még nem értük el a bolygatatlan 
altalajt. A terület egyébként 40-50 cm mélységig átfor
gatott, bolygatott, feltöltött, törmelékkel teli. A gödrök 
ásása folyamán bolygatott embercsontok kerültek elő. 
Vagyis az ép csontvázak 40-50 cm mélység után jelent
kezhetnek. 

A sírok késő középkoriak vagy újkoriak. 
GALLINA ZSOLT 

207. Lesencefa lu ,  Római katolikus templom 
(Veszprém megye) Á 
A falkutatást a templomnak azon részein kezdtük el, ahol 
Marton Ferenc statikus szerint a falakat fűzővasakkal kell 
megerősíteni, illetve ahol a vakolat ettó1 függetlenül is 
rossz állagú. A templom déli oldalán a lábazat vakolata 
szinte végig fel volt táskásodva, így a kutatás első lépése
ként ezt a részt tártuk fel. A lábazat vakolatának eltávolí
tása után egy feltáruló falelválásból megállapítottuk, hogy 
a hajó keleti és nyugati része nem egy idóben, nem egy 
anyagból készült. A sekrestye DK-i és DNy-i szegletében 
folytatott kutatásból bebizonyosodott, hogy a sekrestye, 
a hajó keleti része és a szentély egy idóben készült, egyet
len építési pe1iódust képvisel. A sekrestyének korábban 
nem félnyereg teteje volt, hanem feltehetően a templom
hajó tetejére meró1eges nyeregtető. 

Kétségtelenné vált, hogy a templomon legalább két 
építési periódus határozható meg; egyértelművé vált 
számunkra, hogy a templom Ny-i része épült korábban. 
Ezért a kutatást kiterjesztettük a déli fal felső részére is, 
ahol egy kőkeretes ablakot találtunk részben eredeti ál
lapotában. 

Statikai és építészettörténeti szempontból is lénye
ges volt a Ny-i homlokzat és a torony kutatása. A torony 
déli földszinti része teljesen kötésben a fallal, egy pe
riódust képvisel. A toronylábazat és a felmenő fal kö
zött sem kőanyagban, sem habarcsban nincs számottevő 
eltérés, nem figyelhető meg falelválás. A falkutatás so
rán minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a 
torony nyugati homlokzatán lévő ajtónyílás eredetileg 
is ilyen széles volt. 

A hajó északnyugati falán húzódó repedésnek épí
tészeti, építészettörténeti okát nem találtuk a kutatás 
során. A kőanyag, a habarcs és a falazási technika is tel
jesen egységes szerkezetű. 

A templom eredetileg is egyhajós volt, nyugati hom
lokzatához torony csatlakozott. Hajójának hossza 10,5, 
szélessége 8,1 m volt. A hajó déli oldalának nyugati vé
gén volt a bejárata. A bejárattól keletre két vagy három, 
magasan elhelyezett keskeny félkörzáródású ablak vilá
gította meg belsejét. Eredeti szentélyzáródását nem is
merjük, csak a templom belsejében végzett ásatással le
hetne meghatározni. 

GERE LÁSZLÓ 
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2 08. Lesenceistvánd, Uzsabánya, pálos kolostor 
(Ves1rrP.m mf'gye) Kö 
2000. június 14. és július 3 .  között az Állami Műemlék
helyreállítási és Restaurálási Központ Kutatási Osztá
lyának munkatársai az uzsai pálos kolostorromnál ál
lagmegóvást megelőző részleges, szondázó régészeti fel
tárást végeztek. 

Cél a kolostorrom még álló falai közül akkora fal
szakasznak a megtisztítása volt, amekkorának az állag
megóvását a pályázatban megadott költségvetésbó1 el 
lehet végezni. Másik célunk volt, hogy a templomról a 
legfontosabb tudnivalókat: a templom szélességét, 
hosszát, a szentélyrekesztő pontos helyét és méretét a 
kutatás során megállapíthassuk. Az ásatást ezért a nyu
gati zárófalnál, a szentélyrekesztőnél a szentély zárófa
lának külső-belső oldalán terveztük. 

Az álló falakat és a falkoronákat az állagmegóvás 
kívánta mértékben megtisztítottuk, kivételt csupán a 
templomhajó északnyugati részén álló rövid falsza
kasszal tettünk, mert a szakemberek egybehangzó véle
ménye szerint erre a részre 2000-ben semmiképpen sem 
kerülhet már sor. 

Tisztáztuk a nyugati zárófal, a templomhajó és a 
szentély vonalát és méreteit, a szelvényeket az altalajig 
nem bontottuk ki, mert az idő, az anyagiak és az állag
megóvás érdekei mást diktáltak. Ugyanakkor ügyeltünk 
arra, hogy a feltárt részekró1 minden tudományos in
formációt beszerezzünk. Az abbahagyott szelvények to
vábbi feltárása a következő években végzendő állag
megóváshoz kapcsolódva folytatható lesz. Az ásatás vé
gén a szelvényeket visszatemettük az állagmegóvás meg
kívánta szintig, a szelvények aljára vékony rönkök ke
rültek a még érintetlen rétegek megóvására, föléje a ki
szórt föld, legfölülre a kóoánya meddőanyaga. 

Az ásatás során meglepetésünkre nagyszámú, je
lentős részben faragott kőanyag került elő. Sejthető, hogy 
túlnyomórészt töredékesen ugyan, de a templom fara
gott kőanyagának 50-70%-át az elkövetkező évek során 
megtalálhatjuk. 290 darab követ jelenleg Uzsán az ima
teremben őriznek. A nagyszámú és óriási tömegű lelet
anyagot csak komoly nehézségek árán lehetne onnan to
vábbszállítani. A kerámia-, fém- és csontanyagot, vala
mint a kőanyag elenyésző részét Lesenceistvándon őrzik. 

Az ásatást folyamatosan figyelemmel kísérték a bá
nya vezetői és munkásai. A bánya vezetősége minden 
segítséget megadott az ásatáshoz. Az uzsai önkormány
zat szívesen biztosított két állandó raktárhelyiséget a le
letanyagnak, a lakosság részéró1 pedig fölvetődött egy 
helytörténeti gyűjtemény jövóoeni megalapításának igé
nye. Bécsi László lesencetomaji plébános gondoskodott 
az ásatáshoz szükséges anyagi javak beszerzéséró1. 

Az ásatást meglátogatta Horváth József, az uzsai 
kóoánya igazgatója, Csom István, a bánya igazgatóhe
lyettese, Koppány Tibor építész, Szentléleky Tihamér 
régész és Nagy József esperes, sümegi plébános. 

Konzulens: Gere László régész, Máthé Géza építész. 
THÚRY LÁSZLÓ 

209. Letenye, Lapu leveles-dűlő 
(Zala megye) Á 
2000. november 28. és december 6. között folytattunk 
szondázó-megelőző régészeti feltárást a lelőhelyen. 
Összesen 213 m2 felületen az objektumok szintjét igen 
mélyen, majd' 140 cm-rel a mai felszín alatt értük el. 
Egy Árpád-kori település nyomára bukkantunk. 

Első kutatóárkunkat a kijelölt terület DNy-i szélén 
húztuk (60xl,8 m területen) . Itt az archeomágneses fel
mérés anomáliát mutatott, azonban kiderült, hogy csak 
az agyagos talaj magas vastartalmát jelezte a műszer, 
régészeti jelenség nyomát nem leltük. 

Ezután a terület legmagasabb pontján húztuk „T" 
alakú kutatóárkunkat, ahol a sárgásbarna agyagos ta
lajban sötét, tömör, paticsos, faszenes betöltéssel je
lentkezett az egykori lakószint. A kiásott kutatóárok
ba esett egy csaknem ép, szájjal lefelé fordított Árpád
kori fazék. Ez egy ház padlójába mélyedt, valószínűleg 
építési áldozat lehetett. Ugyanezen objektum kutató
árkunkba eső részén több nagydarab vassalakot is ta
láltunk. Az objektumok teljes nagyságának tisztázásá
ra a késóobiekben kerülhet sor, mivel a lelónelyen tel
jes feltárásra van szükség. A vizsgált területtől nem 
messze Ny-i irányban található a Lapuleveles-dűlő 
azon része, amit „Szentkereszt-dombnak" is neveznek. 
Itt Parádi Nándor 1964-1965-ben egy Árpád-kori ke
rek templomot tárt fel. Ez közvetett bizonyítéka an
nak, hogy a közelben településnek is kellett lennie. 
Szondánk ezt erősítette meg. 

2 1 0 . Lónya, templom 
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kk 

SZÁRAZ CSILLA 

A jelentős középkori emlék, föként gótikus jegyeket mu
tató templom szükségszerű felújítását megelőzően ke
rült sor 2000 őszén a szondázó jellegű kutatásokra. A 
falfestések szondázását Lángi József restaurátor, a fa be
rendezések restaurátori vizsgálatát Bogdándy Titusz vé
gezte. A külső homlokzatok alsó szakaszain vizsgáltam 
a falszövetet, esetleges befalazott nyílások, toldások nyo
mát kutatva, célzottan a lebontott sekrestye nyomait ke
restem. A belsóoen a szentély alatti kripta befalazott 
bejárati nyílását megtalálva, azt kibontva vizsgáltam a 
kripta kiterjedését, szerkezetét. 

A sekrestye egykorú a szentély É-i falával, ezért 
hiányzik ezen a szakaszon a falazat kiugró lábazata. A 
levésett sekrestyefaltól Ny-ra a hajó É-i fala telibe fugá
zott, nagyon gondosan falazott külső felülettel épült. A 
szentély É-i falán korábban is látható volt egy vízszin
tes rézsűs padka, amelyet most a sekrestye lebontott K
Ny irányú donga boltozatának vállaként értelmezhetünk. 
A hajó keleti (diadalív) falának itteni keskeny szakaszán 
feltártuk a boltozat ívének, az építéskor használt zsalu
vagy romonád-szerkezetnek a bevésett nyomát is. 

A templom sarkainál megállapítottuk, hogy nem 
voltak támpillérei a falusi templomokét meghaladó mé-
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retei és a szentély boltozott volta ellenére sem. A szen
tF.ly ahlakainál F.s a h ajó D-i ahlakai P.SP.t.F.hP.n a kávák
ban feltárt ép 17. századi festett vakolat miatt nem tud
tuk kideríteni, hogy a formai alapon 13 .  századinak tar
tott ablakok valóban ilyen korai állapotukat őrizték-e 
meg, és ezek a 17. század előtt is vakoltak voltak-e. A 
hajó ablakainak belső kávájában Lángi József 13 .  száza
di falfestést tárt fel, ez a nyílás 13. századi eredetét bi
zonyítja. A szentély két ablakánál nagyobb volt a hajó 
déli ablakai közül három, míg az ezektó1 Ny-ra lévő ki
sebb méretű ablak egy Ny-i karzat létét valószínűsíti már 
a korai időkben is. 

A rézsűs lábazatról induló horonnyal és félkörte
tagozattal díszített kőkeretes kapu a márokpapi kapu 
legközelebbi párhuzama. Lónyán hiányoznak a negyed
kör alakú szemöldökgyámok. A kapu kffkeretének a tég
lafalhoz való viszonyát vizsgálva ezek egykorúságát ál
lapítottam meg. A hajónak sem a déli, sem az északi 
falában nem találtunk éles elválást a falazat anyagá
ban. A kapu fölötti ablakot, amely a déli karzatablak
kal egyező formájú, durván belevágták egy a hajó fa
lát díszítő, korai, 13. századra datált falfestménybe. Ha 
ez helytálló, akkor joggal feltételezhető a Ny-i fal j e
lentős átalakítása, valószínűleg az új kapu 1400 körül 
történt beépítésével, egy nyugati karzat építésével és 
az ehhez tartozó ablakok utólagos kialakításával együtt. 
A beavatkozásnak talán statikai okai is lehettek, mivel 
a későbbiekben a hajó Ny-i végét vonóvassal fogták 
össze. 

A padláson a Ny-i oromfalról megállapíthattam, 
hogy téglaanyaga eltér a külső falfelületeken eddig lá
tottaktól. A templombelsóoen a falakat teljes felületü
kön többrétegű festés borítja, így itt a restaurátori szon
dázáson kívül falkutatásra nem volt mód. 

A szentélybe utólag beépített, valószínűleg 17. 
századi kripta a szentély teljes alapterületét elfoglal
ja,  padlószintjét az eredetihez képest 120 cm-rel meg
emeli. Homlokfalának D-i részén, a diadalív és a szó
szék szögletében megtaláltuk a szárazon rakott téglák
kal befalazott kisméretű, íves lezárású nyílását, amely 
csak a koporsók becsúsztatására volt alkalmas, más be
járata nem volt. A keleti részen két haránt térdfal lát
szik, ezekre helyezték fel a koporsókat. Ma már csak 
szétdobált üres koporsók és elkorhadt töredékek vol
tak itt, mivel az addig itt eltemetett Lónyay családta
gok holttesteit 1 900-1910 között új családi mauzóleum
ba szállították át. 

A feljegyzések szerint korábban a diadalív fölött lá
tott 1631-es évszámos feliratot nagy valószínűséggel az 
akkoriban készült külső-belső festés dátumának tarthat
juk. Az épített, stukkódíszes mellvédű szószéket is eh
hez a felújításhoz köthetjük. A szószékkoronát - átfes
tett felirata szerint - 1776-ban készítette Asztalos Lándor 
Ferenc. A többi faberendezés nehezen datálható. A ha
jó kazettás famennyezete az átfestett és csak nehezen 
olvasható évszáma alapján 1831-re datálható. 

JUAN CABELLO 

21 1 .  Ludas, Varjú-dűlő 
(Heves megye) B 
A Mátrai Erőmű Rt. megbízásából a visontai Déli bánya 
területén 2000 őszén ismételten régészeti terepbejárá
sokra került sor, és ezáltal a kb. 700 hektáros bányatelek
bó1 újabb 321 ha felszíni átvizsgálása történt meg. Előző 
évben, 1999-ben 200 ha bejárását már elvégeztük, így 
most összességében véve mintegy 521 ha nagyságú 
területró1 rendelkezünk információkkal a régészeti le
letek felszíni szóródását illetően. Ez a terület az, ame
lyet a tervek szerint 2010-ig kívánnak bányászati célra 
hasznosítani. 

Az előzményekró1 szólva, meg kell említeni, hogy 
az 1999-es terepbejárások eredményeként, az akkor át
vizsgált 200 hektáron előkerült egy 20-25 ha nagyságú 
régészeti lelónely, mely szervesen kapcsolódott az 1 998-
ban, az új 3. sz. főút nyomvonala mentén részben fel
tárt, és Ludas, Varjú-dűlő néven nyilvántartásba vett ré
gészeti lelónelyhez. A két lelónely egymás folytatásá
nak is tekinthető, de lényegében egy és ugyanazon lelő
helyet jelenti. A továbbiakban nevezzük ezt I. sz. lelő
helynek. Ez a 20-25 ha nagyságú lelónely a bővített D-i 
bányatelek ÉK-i sarkában, az 1999-ben átvizsgált 200 
hektárnyi terület K-i szélén található. A lelónely teljes 
nagyságát 1999-ben nem sikerült felmérni, ugyanis a 
lelónely D-i szélét a bejárásra kijelölt területen belül nem 
találtuk meg. Feltételezhető volt tehát, hogy a leló11ely 
D-felé még tovább folytatódik. 
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Az idén bejárandó 321 ha úgy lett kijelölve, hogy a 
2010-ig lebányászandó teljes bányaterület átvizsgálása 
megtörténhessen. Elsődleges feladatunknak a tavaly fel
fedezett 20-25 ha nagyságú leló11ely teljes kiterjedésé
nek meghatározását tartottuk. A bányatelken 1998 ősze 
óta víztelenítő fúrásokat végeznek, ezt kb. 100-120 m
enként számozott kutak jelzik, melyek megkönnyítik a 
területen való tájékozódást is. A tavalyi terepbejárást a 
D-24/1-17 jelű NyÉNy-KDK irányú kútsor mentén hagy
tuk abba. Idén itt kezdtük a munkát, és a D-24/15, D-
25/15, D-26/15, H-20/15 kutak, valamint az új 3-as főút 
által közbezárt területen belül sikerült megtalálnunk a 
korábban felfedezett I. sz. lelónely D-i folytatását. 

Ami a megfigyelési körülményeket illeti, ezek nem 
voltak jónak mondhatók, mivel a lelónely területét szinte 
teljesen beborította az elszáradt gaz. A leleteket elsősor
ban a növényzettó1 mentes helyeken gyűjtöttük, külö
nösen a víztelenítés következtében képződött vízfolyá
sok árkaiban bukkantunk nagyobb mennyiségre. A le
letek zöme most is kerámiatöredékekbó1 állt, melyek 
döntően késő bronzkoriak voltak, hasonlóképpen, mint 
a lelónely korábban bejárt részein. Most sem szedtünk 
össze mindent, sőt nem is gyűjtöttünk sok leletet, in
kább csak rögzítettük a sűrűbb helyszíneket. Megfigyel
tük, hogy a dombtető közelében sűrűbben, attól távo
lodva pedig ritkábban fordulnak elő a leletek. 

A most megfigyelt új lelónelyrész közel 9 ha nagy
ságú, azaz az I. sz. lelónelynek a D-i bánya területére 
első része összesen immár 30- 35 ha. Ráadásul ez még 
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mindig nem jelenti a lelóbely teljes nagyságát, hanem 
csak a lelónelynek a bányatelek területére eső részét. A 
lelóbely K-i részéró1 nincsenek pontos ismereteink, mert 
ez a rész már az új 3. sz. főúttól K-re esik, és itt nem 
végeztünk, nem is végezhettünk komolyabb felmérése
ket. Pusztán az1998-as leletmentés és az azt megelőző 
terepbejárás során tapasztaltak alapján hagyatkozha
tunk becslésekre. Akkor láttuk, hogy a leló11ely a ludasi 
Tsz területére is jelentős mértékben benyúlik, ezért fel
tételezhető, hogy a 3 .  sz. főúttól K-re még minimum 
további 10 ha nagyságú terület tartozhat a leló11elyhez. 
Ennek jelentős része persze, a Tsz-en belüli építkezések 
következében bizonyára megsemmisült. 

Összességében véve elmondható, hogy ez a nagy 
lelóbely Ludas É-i határában található, egy ÉNy-DK irá
nyú dombvonulat, vagy magas plató K-i végében, an
nak is É-i, K-i és D-i lejtőjén. A felszíni leletek a maga
sabb részeken intenzívebbnek tűntek, a lejtó1< alján fo
kozatosan gyérebben fordultak elő. Valószínűnek látszik, 
hogy az egész lelóbely egy nagy késő bronzkori telepü
lés maradványát jelenti. Ásatási adatok a plató K-i olda
láról állnak rendelkezésre. Itt került sor 1998-ban a 3. 
sz. főút elkerülő szakasza mentén, a Ludas-Varjú dűlő 
nevű lelóbely részleges leletmentésére. 

Az I. sz. lelóbely jelenleg legérdekesebb sajátossága 
a szokatlanul nagy méret. Tudjuk, hogy az ilyen leló11ely
méret nem példa nélküli az őskor időszakából. Mind
azonáltal a terepbejárások alapján valószínűsített 30-
35 ha lehet, hogy valamelyest túlzó, hiszen dombról, 
illetve lejtó1<ró1 lévén szó, bizonyos fokú erózióval min
denképpen számolhatunk és ez esetleg hozzájárulha
tott a leletek nagyobb arányú felszíni szóródásához. En
nek ellenére az 1998-as ásatási összesítő térképek a 
lejtó1<ön is igen sűrű, intenzív megtelepedési nyomokat 
tükröznek. 

A terepbejárás során átvizsgált 321 ha terület nagy 
részén nem került elő említésre méltó leletanyag. Csu
pán két helyet kell megemlíteni, melyek felkeltették fi
gyelmünket, és ahol esetleg további régészeti leló11elyek
kel lehet számolni. 

Egyik helyszín az újabban fúrt D-27 /14 és D-27 /15. 
sz. kutak környéke, azaz a 0138/22. és 0138/24. helyrajzi 
számú területek K-i széle, ahol a Ludas-Karácsond föld
úttal párhuzamosan futó vízelvezető árkokban és az ettó1 
Ny-ra eső terület buja aljnövényzetében egyaránt apró, 
őskorinak tűnő kerámiatöredékeket találtunk. A töredé
kek száma nagyon kevés volt, igazából csak néhány da
rab pici kerámiadarabka került elő, melyek egy kb. 50x20-
30 m-es területen szóródtak. Ez egy lapos, teraszos rész, 
nem kizárt, hogy egy kisebb régészeti lelóbely található 
itt. Persze az is lehet, hogy az egykori szántások során, a 
folyton itt, az út mentén forduló, vagy itt elhaladó mun
kagépek révén erodálódott ide a magasabb területró1 (az 
I. sz. lelóbelyró1) származó leletanyag. 

A másik helyszín még bizonytalanabb, itt ugyanis 
csak egyetlen egy kerámiadarab került elő önmagában. 
Természetesen itt is felmerülhet, hogy eldobott, vagy vé-

letlenszerűen ide hordott anyagból származó darabról 
van szó, de a környezetbó1 adódóan más is lehetséges. 

A fenti bizonytalanságoktól eltekintve, még ha ré
gészeti lelóbelyekró1 van is szó, e két esetben ezek a he
lyek bizonyára nem túl jelentősek, fontosságuk messze 
elmarad az I. sz. leló11elyétó1. Persze felmerülhet a kér
dés, hogy ha az I. sz. lelóbely egy nagy település, akkor 
hol lehet az ehhez tartozó temető? Ennek nyomait a 
terepbejárás során nem találtuk meg, hacsak a két utób
bi, bizonytalan helyszínt nem soroljuk a szóba jöhető 
lehetőségek közé. 

Összességében véve, az eddig átvizsgált 521 hektá
ros bányatelek ÉK-i része az, ami leginkább, és különö
sen figyelmet érdemel. Itt, a sík területre tekintő domb
tetőn és annak É-i, K-i és D-i lejtőin, egy összefüggő, 
30-35 hektáros területen egy nagy, és jelentős késő 
bronzkori település maradványa valószínűsíthető. Mi
vel a bányászat miatt ere az I. sz. lelóbelyre vélhetően 
teljes pusztulás vár, ezért itt minél szélesebb körű meg
előző feltárás indokolt. 

Az eddigi (1999-es és 2000-es) terepbejárások során 
összesen három további helyszínt jelöltünk meg, ahol 
szintén érdemes figyelmesen eljárni, és ha kell, leletmen
tést végezni, még a bányászati tevékenység előtt: a D21/ 
1 -es, a D27 /14-es és a K-18/83-as kutak környéke. 

A fentieken túlmenően keresni kell az 1 .  sz. lelóbely 
temetőjét, mely bizonyára a közelben, esetleg éppen a 
D-i bánya területén található. 

DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ 

2 12 .  Martonyi, Pálos kolostor- és templomrom 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
A falu felett álló, úgynevezett Háromhegyi pálos kolos
tort 1341-ben alapították a Tekesfiak. A hol Borsod, hol 
Torna vármegyéhez számított kolostorról viszonylag ke
vés írott forrás maradt fenn. Pusztulása a 16. század kö
zepe táján következett be. A kifejezetten jó állapotban 
fennmaradt romok helyreállítását megelőző régészeti 
kutatás első lépcsőjeként eltávolítottuk a templom külső 
falai előtt a 16. század közepe óta felhalmozódott, he
lyenként 2 méter vastag omladékot. Ennek során tisztá
zódott a templom külső alaprajzi elrendezése, eló1<erült 
a sekrestye keleti falsíkja, valamint a templomtól észak
ra elhelyezkedő káptalanterem poligonális záródású 
szentélyének kisebb részlete. Kitisztítottuk a déli ke
rengőfolyosót is. 

A templom belső járószintjeit kutatóárkokkal hatá
roztuk meg. Kiderült, hogy a templom - eredetileg tégla
burkolattal fedett - belső járószintje a nyugati, bejárati 
oldal külső járószintjénél két lépcsőfokkal mélyebben hú
zódott. A szintkülönbséget lépcsővel hidalták át. A szen
tély szintje a hajóénál egy lépcsőfokkal magasabb volt. 

A kolostor területén egyelőre nem dolgoztunk. A 
terepviszonyok alapján valószíníinek tíínik, hoey ;:i l;:i
kóépületek a quadrum északi és keleti oldala mentén 
húzódtak, az épületegyüttest nyugat feló1 csupán egy 
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kerítés határolta. A kolostorépület falai várhatóan leg
alább 1 m magasságig állnak. 

A pusztulás előtti utolsó járószintet egyelőre sem a 
tereprendezés során, sem pedig a kutatóárkokban nem 
vágtuk át, így korhatározó leletanyaggal még nem ren
delkezünk. Az omladékban 176 db gótikus kőfaragvány
töredéket találtunk. Ezek döntő többsége párkányelem, 
de előkerült néhány mérműtöredék, ablakosztó-darab, 
bélletelem, valamint a hajó trapézorrú és a szentély kör
tetagos boltozati bordatöredéke is. A nyíláskereteket a 
romokat az újkorban kóbányának használó környékbe
li lakosság kibontotta és elszállította, ezért ilyen dara
bot egyelőre nem találtunk. 

JUAN CABELLO - LÁSZLÓ CSABA - SIMON ZOLTÁN 

2 1 3 . Mályi, Üdü lőtelep 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 
Az üdülőtelep Pap-telke nevű határában, egy létesítendő 
kavic5bánya előzetes helyszíni szemléje alkalmával be
jártuk a Hejő, a Petri-Hejő, és a két patak közét össze
kötő földút által határolt, nagyjából háromszög alakú 
területet. Régészeti leleteket mindössze a földúttól szá
mított 15-20 m-es sávban találtunk, leginkább a terület 
É-i határát alkotó földút közepénél. Ezek a leletek is a 
véleményünk szerint a szántás során kerülhettek ide a 
földút mögötti, magasabb területró1. 

A létesítendő kavicsbánya által már nem veszélyez
tetett területen, a földút mögötti ÉNy-DK irányú domb
vonulaton azonban nagy mennyiségű, kora középkori 
leletanyagot találtunk. A lelóbely hossza legalább 50 m, 
szélessége 20-25 m. A szántás általi bolygatás mértéké
re utal, hogy helyenként vörös színű, erőses paticsos, 
hamus foltokat is megfigyeltünk, és a kerámiatöredé
kek igen nagy intenzitással jelentkeztek. 

A terület legmagasabb pontján, habarcsos, kőtör
melékes részt is megfigyeltünk. 

Lov Ász EMESE 

2 1 Li .  Medgyesegyháza, Kétegyházi út, Homokdomb 
( Békés megye) 1 
Homokkitermelés során embercsontok kerültek elő 
Medgyesegyháza külterületén. A bejelentést követően 
2000. április 4-én leletmentést végeztünk a helyszínen, 
melynek során a feltehetően Ny-K-i tájolású váznak csu
pán lábcsontjait találtuk meg eredeti helyzetben. Mel
léklete nem volt, a sír kora ismeretlen. 

Munkatárs: Kékhegyi Dorottya 

2 1 5 . Mesteri, Egyes-halmi-dűlő 
(Vas megye) V, Ró, Á, Kk 

GYUCHA ATTILA 

2000. július 31. és augusztus 11. között a Berzsenyi Dá
niel Főiskola (Szombathely) Történelmi Tanszéke ré
gésztechnikus-képzése keretében dolgoztunk a terüle-

ten. A lelóbely Fekete Mária 1984. évi terep bejárása óta 
ismeretes. 

Az egyházashetyei Berzsenyi Dániel Mgtsz - a föld 
tulajdonosa - engedélyezte és támogatta munkánkat. 
Az egyéb költségeket a Főiskola Hallgatói Önkormány
zata, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága és nem utol
só sorban Mesteri önkormányzata finanszírozta. 

A szondázó kutatás célja az volt, hogy kiderítsük: va
jon a Ság-hegyi központi telepnek van-e itt, és ha igen, 
milyen korú kiszolgáló kistelepe. A rendelkezésünkre ál
ló idő alatt, a nagy aszály következtében igen kemény 
talajban csak egy kutatóárok megnyitására volt módunk, 
s ezzel 100 m2-t tártunk fel. Megállapítottuk, hogy a 
környezetébó1 részben kissé kiemelkedő teraszon 1. a ko
ra vaskori település nyomai a legintenzívebbek (lelet
anyag 90%), s mellette néhány római kori, Árpád- és több 
késő középkori cseréptöredék került elő; 2. egy néhány 
évtizeddel korábbi mélyszántás miatt objektumokat alig 
lehetett megfigyelni, s azoknak a bolygatatlan talajba mé
lyedő részébó1 leletek nem kerültek felszínre. 

2 16 .  Mezőberény, Keselyűs-dűlő 
(Békés megye) ú 

lLON GÁBOR 

Szeptember 2-án bejelentést kaptunk, hogy Mezóberény 
határában mezőgazdasági munkák során ismeretlen ere
detű objektumokba szakadtak be a munkagépek. Októ
ber 4-én kilátogattunk a helyszínre, amely a mezőberé
nyi határ DNy-i szélén, a Keselyűs-dűlóben található. A 
Mezóberény-Szarvas műútból egy ÉK-i irányú dűlőút 
keleti oldalán vannak objektumaink. Szemlénk során ar
ról győződhettünk meg, hogy az említett dűlőúttól mint
egy -110 méterre, egy határozott, ÉNy-DK irányú, egy
kori folyó medrének közel legmélyebb pontján, attól kis
sé északra három, nagyjából ÉNy-DK irányú, egymás
tól 6-7 méterre lévő, 2-2,5 m átmérőjű, kerek illetve 
ovális metszetű beszakadások vannak, melyek oldalai 
határozottan elváltak. Hasonló, ezeknél azonban na
gyobb ovális átmetszetű beszakadást találtunk e helytó1 
ÉK-re mintegy 100 méterre, a dűlőúttól kb. 20 méterre. 
Ennek a beszakadás utáni mélysége kb. 70-90 cm, kör
ben jól látszottak az egykori falak. Minden objektum 
oldalfalai lefelé szélesednek, leleteket egyáltalán nem 
találtunk. 

A megfigyeltek alapján talán újkori kutakra gondol
hatunk. A hitelesítés kedvéért tervezzük valamelyik ki
bontását. Munkatárs: Medgyesi Pál. 

2 17. Mezőhegyes, Pereg-puszta 
(Békés megye) Sza, H ,  Á 

GYUCHA ATTILA 

Tarkó Gábor szegedi régészhallgató elkezdte a szakdol
gozati témájául szolgáló mezó11egyesi terepbejárásokat. 
Munkája során 2000-ben négy régészeti lelónelyet ta
lált és dokumentált a terepen. 
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A Nyárfás úton (1. sz.) 540x200 m kiterjedésű, ÉNy
DK irányú leló11elyen szarmata telep; a 23-as táblán (2. 
sz.) 900x500 m kiterjedésű, K-Ny irányú lelóbelyen szar
mata és Árpád-kori telep; a Komlószárítónál (3. sz.) 
550x550 m kiterjedésű lelóbelyen szarmata és Árpád
kori telep; a Vasútvonal melletti (4. sz.) 100x50-70 m 
kiterjedésű, Ny-K irányú lelóbelyen szarmata, honfog
lalás kori és Árpád-kori telep nyomait regisztrálta. 

A leletek a Munkácsy Mihály Múzeumba kerültek. 

2 1 8. Mezőkeresztes, Lucernás 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á 

SZATMÁRI IMRE 

2000. szeptember 25. és október 6 .  között a miskolci 
Herman Ottó Múzeum régészeti leletmentést végzett a 
lelóbelyen, ami az M3-as autópálya építési munkálatai
hoz kapcsolódott. 

A lelóbely Mezó'keresztestó1 délre egy kilométer tá
volságban található a Kácsi-patak nyugati partján, egy 
kisebb, környezetéhez viszonyítva nem a legmagasabb, 
102 méteres kiemelkedésen. 

A feltárás során egy szórt jellegű Árpád-kori tele
pülés részlete került eló', azaz: nyolc félig földbe ásott 
ház gödre; egy lakóház gödrébó1 késóbb kialakított külsó' 
kemence; kettó' árok; három verem és kilenc gödör. 

A leletanyag 12-13. századi. 

2 1 9.._ Mezőkeresztes, Püspöki-legelő 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) V 

PUSZTAI TAMÁS 

Az M3 autópálya Mezó'keresztes határában épüló' sza
kaszánál, a 136+ 300-350 km szelvény között Pusztai Ta
más régész cserepeket és bronzokat talált. A bronzlele
tet karperec, baltatöredék, sarlótöredékek, tűszár, lemez
darabok és bronz nyersanyagrögök alkotják. Pár cserép
darabból feltételezhetó', hogy annak az edénynek da
rabjai, amelyben a bronzokat elrejtették. Az autópálya
szakaszt fél szélességben lehumuszolták, és október 10-
20. között elvégeztük a leletmentést. Nagyméretű 
anyagleló11elyek és általában kör alakú objektumok ke
rültek eló'. A 16. objektum tűzhely volt, ennek közelé
ben ásták el a bronzokat. A 23. és 24. objektumban 
bronztűt találtunk. Összesen 25 objektumot dokumen
táltunk. A telepen gazdag kerámiaanyag került eló'; ál
latfigura, mely a fémekkel együtt a korai vaskor Gáva 
kultúrájának hagyatéka. 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

220.  Mezőkovácsháza határa 
(Békés megye) B, V, Szk, Sza, Ge, Á, Kk 
Az egykori Maros-ág, a Battonyától Békéssámsonig hú
zódó Száraz-ér rehabilitációs munkáira 2000-ben került 
sor. A megyei múzeumi szervezet erejéhez és idejéhez 
mérten figyelemmel kísérte a munkálatokat és terep-

bejárásokkal igyekezett tisztázni az érpart településtör
ténetét. 

Mezó'kovácsháza határában a Déli-határszélen ket
tó', a szociális otthon területén egy, a Henrik-majorban 
négy, a 17-es dűlóben három, a Végegyházi-határban 
egy és a Reformátuskovácsházi vasútállomás közvet
len közelében egy leló11elyet regisztráltunk. Ezeken a 
területeken bronzkori, vaskori, szkíta, szarmata, gepi
da, Árpád-kori és késó' középkori kerámiaanyagot gyűj
töttünk. 

Munkatársak: Liska András és Medgyesi Pál. 
GYUCHA ATTILA 

2 2 1 .  Mezőkövesd határa 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, U, R, B, Sza 
A Tiszaújváros és Százhalombatta közötti olajvezeték 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakaszának cseréjéhez 
kapcsolódó régészeti terepbejárások során 32 lelóbelyet 
határoztunk meg. A megkezdett beruházáshoz kapcso
lódó feladatunk 2000 márciusában és áprilisában a 24-
tó1 32-ig számozott lelóbelyek megfigyelése, dokumen
tálása volt (lásd táblázat) . 

A vizsgált területen a magas talajvízszint és a belvíz 
miatt több lelóbelyet egyáltalán nem lehetett kutatni, 
ugyanis az árok színültig volt vízzel. Ahol az árkok alján 
víz volt, ott az eló'került igen kevés régészeti objektum 
dokumentálását fotogrammetriai módszerekkel tudtuk 
csak elvégezni. 

A 27. sz. lelóbelyen 4 objektumot vágott az árok, 
ezek közül egy esetleg gödörház lehetett. Az objektu
mokból eló'került leletanyag alapján a lelóbely korát a 
rézkorba kell helyeznünk. A 30. sz. lelónelyen az árok 
által átvágott öt gödörbó1 nem került eló' korhatározó 
leletanyag. A leló11ely korát a felszíni gyűjtés során 
neolitikus és császárkori kerámiatöredékek jelölték. 

222 .  Mezőkövesd, Kettős-kút-tava 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Sza 

PUSZTAI TAMÁS 

Az ásatási terület az épüló' M3 autópálya 127,5-128,1 
kilométerszelvényei közti lehajtósáv, a Mezó'kövesdró1 
Egerlövó're vezetó' műút mellett helyezkedik el, a nyom
vonal mindkét oldalán (74. sz. lh.) .  Magán a nyomvona
lon korábban Lovász Emese végzett feltárást, szarmata 
telepet és sírokat talált. Az ásatás megkezdése eló'tti hé
ten a területró1 géppel lehúztak kb. 50 cm humuszt, de 
a bolygatatlan altalajt nem érték el. Kb. 40 cm humusz 
még a felületen maradt. Így az objektumok foltjait 
meglehetó'sen nehezen lehetett észrevenni. Általában 
két ásónyom után értük el az altalajt, amelyben határo
zott objektumfoltok rajzolódtak ki. A munka során csá
szárkori (szarmata) telepobjektumokat, méhkas alakú 
gödröket, kemencéket, árkokat tárt.11nk ft�l , valamint a 
nyomvonaltól északra, az ún. „B" területen négy rabolt 
szarmata sírt. Ezekbó1 eló'kerültek vaskések, torques, 
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3 1  Mezőkövesd Gulya-tó melléke 

3 2  Mezőkövesd Kukoricás 

fibulatöredék, terra sigillata csésze, stb. A feltárt lelet
anyag alapján a telep és a sírok a Kr. u. 3-4. századra 
keltezhetó'k. 

Mivel csak az épüló' autópálya területén dolgozhat
tunk, a telepet és temetó't egyik irányban sem tudtuk 
teljesen feltárni. 

PATAY RóBERT 

2 2 3 .  Mezőkövesd, Patakra-járó-dűlő 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) R, B ,  Sza 
Mezó'kövesd 1. számú bányaterületén, az ún. Patakra járó
dú1óben Lovász Emese 2000. okbóber 6-án a bodrogke
resztúri kultúra tejesedényének töredékét és embercson
tokat gyűjtött. A lelónely egy 105 m tszf magasságú, 
kömyezetébó1 láthatóan kiemelkedó' domb déli oldalán fek
szik. A déli és a keleti oldalon már zajlott a bányászás, az 
északi és a nyugati oldalon pedig kukoricás határolta a te
rületet. Így a feltárást egy kb. 60x50 méteres felületen tud
tuk végezni, amelyen kb. 40 cm humuszt termeltek le. 

A bodrogkeresztúri kultúra 6 sírja közvetlenül a gép
pel megnyesett felszínen jelentkezett. Valamennyit meg
sértette a gép, a sírban magasabban lévé' edények felsó' 
részét, peremét levágta. Valószínű, hogy nagyszámú sír 
pusztult el a bányászás megkezdésekor, vagy a terüle
ten korábban végzett mezó'gazdasági munkák során. A 
sírok sötétbarna-fekete, apró fehér szemcsés, kó'kemény
re száradt szubhumuszban helyezkedtek el, a sírgödrök 
alakját csak nagyjából lehetett meghatározni. Vala
mennyi sírban voltak edénymellékletek (tejesköcsög és 
virágcserép alakú edények, kis tálak, csó'talpas edény) , 

A lelőhely 
A lelőhely ku tatottsága korának 

és az ott meghatározása 
előkerü l t  objektumok a felszíni /ásatási 
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valamint eló'kerültek kó'eszközök, obszidián nyílhegy, 
rézárak és az egyik nó'i sírból csontgyöngyök. A kerá
miaanyag jellegzetességei alapján a sírokat a bodrogke
resztúri kultúra B fázisába sorolhatjuk. A sírok mellett 
egy rézkori gödröt is feltártunk a hunyadihalmi csoport 
leletanyagával (pecsétló's fülek, karéjos peremű négy
szögletes edények töredékei) . 

A szarmata temetó' 24 sírját jóval mélyebbre, a nye
sett felszíntó1 számított 70-80 cm-re ásták le. A sírok 4 
sírsorba rendezó'dtek, közülük 11 volt kirabolva, több sír
ban koporsó nyomát lehetett megfigyelni. A sírok a kor
szak jellemzó' temetkezési szokásait mutatták, egy kivé
tellel. A 14. sz. sírban egy bal oldalára fektetett, zsugorí
tott vázat találtunk, emelynek lábfejére vas lándzsahe
gyet helyeztek. Az eló'került leletanyagban megtalálha
tók a korszak jellemzó' tárgyai: különféle típusú gyöngyök, 
fibulák, torquesek, gyűrűk, terra sigillata csésze és egyéb 
kerámiák, orsógombok, vaskések, stb. A 28. sz. sírból Otho 
császár (Kr. u. 69) ezüst dénárja került elé'. A temetó' a 
mellékletek alapján Kr. u. 2-3. századra datálható. 

Feltárunk egy bronzkori urnatemetkezést is, amit 
szintén megsértett a gép. 

A bánya területén a feltárás teljesnek tekinthetó', 
az északi és nyugati oldalon folytatódhatnak a sírok. 

22Li.  Mezőszemere ,  Gyalog-tag-dűlő 
( Heves megye) Ő, U ,  Sza , N 

PATAY RÓBERT 

Az ARGON Kft. megbízásából 2000 áprilisának elején 
régészeti terepbejárást végeztünk a lelónelyen annak fel-

175 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2000 

mérésére, hogy az itt létesítendő kavicsbánya területén 
előfordulnak-e régészeti lelónelyek, melyek a bányászati 
tevékenységgel kapcsolatban esetleges óvintézkedése
ket tehetnek indokolttá. 

A vizsgált kb. 42 hektáros terület Szihalomtól K-re, 
az Ostoros-patak Ny-i és D-i partján található, a leendő 
M3-as autópálya nyomvonalától közvetlenül É-ra (hrsz. 
035/17-31) .  A felszín itt alapvetően sík, a legnagyobb 
szintkülönbség kb. 1 ,5 m-es. 

A bányatelek két részre tagolható. A K-re eső rész 
egy 700 m hosszú, 100 m széles, lapos, szalagszerű föld
sáv az Ostoros-patak és a leendő autópálya nyomvona
la között. A terepbejárás idején az egész terület parla
gon hevert, a megfigyelési viszonyok rendkívül ked
vezőtlenek voltak. Az I. sz. lelónelyen, a bányatelek É-i 
határát jelző 7-es sz. pont közelében a kerámiatöredé
kek egy kb. 100 méteres átmérőjű foltban fordultak elő 
a legsűrűbben. Néhány cserépdarabon kívül két obszi
dián szilánk és egy hidrokvarcit penge került elő a fel
színen. Az újkőkori leleteken felül egy szarmata kerá
rniadarabot is találtunk. A leletanyag mennyisége a be
járt terület nagyságához képest elenyésző, de ez lehet, 
hogy csak a rossz megfigyelési viszonyoknak köszönhető. 

A bányatelek nagyobbik részét egy téglalap alakú, 
750x500 m nagyságú, szántott, illetve bevetett terület 
képezi, amelyik az Ostoros-pataktól Ny-ra és DNy-ra te
rül el. Ezen a részen, ideális megfigyelési viszonyok mel
lett, újabb két lelónelyet fedeztünk fel. 

A II. sz. lelónely a bányatelek határát jelző 4. sz. 
pont környékén található egy kb. 50-60 cm magasra 
kiemelkedő, kör alakú dombocskán. Az Ostroros-patak 
innen mintegy 40 m-re K-re kanyarodik É-felé. A felszí
ni leletek szóródása a dombocska teljes területén, azaz 
egy kb. 140 m-es átmérőjű kör mentén megfigyelhető 
volt, de a lelónely nem korlátozódik teljes mértékben a 
domb zónájára, hanem ÉN fi irányban kissé túllép azon. 
A kevés számú lelet apró újkőkori kerámiadarab, 
hidrokvarcit és obszidián pengeszilánk. 

A III. sz. lelónely a bányatelek és egyben az egész 
terület legmagasabb pontja környékén terül el, szórvá
nyosan előforduló kerámiadarabok jelezték. A töredé
kek kisméretű, díszítetlen, jellegtelen darabok, kisebb 
részükben újkőkoriak, nagyobb részben egyéb őskori, 
vagy népvándorlás kori darabok. Az őskori darabokat 
két kőpenge egészíti ki. Az itt lokalizált leló11ely akár 
120x100 m nagyságú is lehet, de az is elképzelhető, hogy 
csupán néhány objektum rejtőzik a felszín alatt. 

DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ 

22 5. Mezőszemere, Jeges-, Kereszt- és Ostoros-dűlő 
(Heves megye) U,  B, Sza 
Az ARGON Kft. megbízásából 2000. június végén, jú
lius elején, régészeti terepbejárást végeztünk a Mezősze
meréhez tartozó Jeges- és Ostoros-dűlőn annak felmé
résére, hogy az itt létesítendő, Mezőszemere II. elneve
zésű bányaterületen előfordulnak-e régészeti leló11elyek. 

A vizsgált kb. 60 hektáros terület Mezőszemerétó1 
2 km-re ÉK-re, az Ostoros-patak és a tó1e Ny-ra eső É
D-i irányú fasor közötti területen található, ott, ahol a 
DNy-ÉK irányú Barátság II kőolajvezeték találkozik az 
Ostoros-patakkal (hrsz. 065/9-12) . A domborzat erre
felé sík, a legnagyobb szintkülönbség kb. 1 ,5 m-es. 

A bányatelek kb. 9/10 része a patak és a fasor kö
zötti területre esik. Ezen a területen a terepbejárás ide
jén búzát, illetve egy kis sávban árpát termesztettek, 
de a megfigyelési viszonyok a fentiek ellenére nem vol
tak nagyon kedvezőtlenek. A kőolajvezetéktó1 É-ra eső 
részen, az Ostoros-patak Ny-i partja mentén elterülő 
250-300 m-es sávban 4 régészeti lelónelyet lokalizál
tunk (1-4. lelónelyek) . Ezek egymás közelében, szinte 
egymás mellett találhatóak, sőt közöttük kisebb átfe
dések is vannak. Elkülönítésüket egyrészt az eltérő korú 
leletanyag, másrészt a tagolt domborzati egységek in
dokolták. A lelónelyek mindegyike egy-egy kisebb ma
gaslathoz kötődik, illetve ezek közvetlen környezetét 
jelenti. Az 1. sz. lelónely a bányatelek É-i határát ké
pező erdősávtól D-re került elő, illetve attól a helytó1 
DNy-ra, ahol az Ostoros-patak K-Ny-i irányból ÉNy
DK irányra vált. A leló11elyre szarmata cserepek fel
színi szóródása utalt. Ettó1 Ny-ra és D-re, egy markán
sabban kiemelkedő magaslaton és annak D-i, DK-i 
lejtőjén került elő a 2. sz. lelónely, melyet fó1eg újkó'ko
ri, az alföldi vonaldíszes kultúra kerámiatöredékei je
leztek. Az ettó1 a dombtól Ny-ra eső kisebb magasla
ton került elő a 3. sz. lelónely, melyet szarmata és AVK 
kerárniadarabok felszíni szóródása alapján határoltunk 
le. A bányatelek ÉNy-i sarkában, az árpaföldön talál
tuk meg a 4. sz. leló11elyet, melyet szintén szarmata 
kerámiadarabok jeleztek. 

A kőolajvezetéktó1 D-re eső részen két lelónely ke
rült elő (5-6. leló11elyek) . Mindkét esetben ugyancsak 
egy-egy kisebb kiemelkedés környezetében szóródtak a 
leletek a felszínen. Az Ostoros-patak közelében húzódó 
5. sz. lelónelyre alföldi vonaldíszes, bronzkori és szar
mata edénytöredékek utaltak, míg a pataktól távolabb 
eső 6. sz. lelónelyet alföldi vonaldíszes kerámiadarabok 
szóródása jelezte. 

A bányatelek maradék (1/10) része, a fasortól Ny
ra eső terület, két részre osztható. A megfigyelési vi
szonyok ezen a 2 hektáron eléggé rosszak voltak, de 
nagy biztonsággal állítható, hogy itt régészeti lelő
hellyel nem kell számolni. A kőolajvezetéktó1 É-ra eső 
2,5 hektáron ottjártunkkor nem volt növénytakaró, 
ezért itt kiváló megfigyelési körülmények adódtak. A 
terület É-i felén, a felszínen szóródó nagy mennyiségű, 
fó1eg szarmata kerámiadarab alapján, egy újabb régé
szeti leló11elyet valószínűsíthetünk. Ez már a kereszt
dűlői 1. sz. leló11ely, mely valószínűleg a szomszédos 
jeges- és ostoros-dűlői 3. sz. lelónely folytatásának is 
tekinthető, bár lehet, hogy ez inkább a bányatelektó1 
Ny-ra F.ső részhF.z kötőcl ik ,  ;:ihol F-gy clomh tetején és 
K-i lejtőjén szintén egy nagyobb lelónely húzódhat. Ez 
utóbbi a Kereszt-dűlő 2. sz. lelónely, melyen a szarma-
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ta cserepek mellett újkőkori alföldi vonaldíszes töre
dékeket is megfigyeltünk. 

A legintenzívebbnek a Jeges- 4. sz. és a Kereszt-dűló' 
1 -2. sz. lelónelyek tűntek, majd pedig a Jeges- 1. ,  2. és 3. 
sz. lelónely. Az 5. és a 6. sz. lelónely kifejezetten gyér 
felszíni leletanyagot szolgáltatott. 

2 26.  Mezőszemere, Szihalmi ú t  
( Heves megye) B,  LT, Sza 

DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ 

A MOL-vezeték Heves megyén keresztülhaladó nyom
vonalán a beruházással párhuzamosan megeló'ző feltá
rásokat végzett a Heves Megyei Múzeumi Igazgatóság. 
2000. február 28. és augusztus 4. között dolgoztunk, 
melyhez az anyagi fedezetet 8 M Ft értékben a MOL Rt. 
biztosította. 

A 350 m hosszú lelónelyen összesen 107 település
maradványt és három sírt tártunk fel. A bronzkor korai 
vagy középső fázisát csak néhány gödör jelzi. A La Tene 
C korú telep egy házrészletbó1 s pár gödörbó1 áll. A fel
tárt objektumok túlnyomó többsége császárkori: gödör, 
ház, kút és egy füstöló'. Az egyik gödör fenekén emberi 
maradványokra bukkantunk. A leletanyag zöme kerá
mia: korongolt szürke és téglaszínű asztali edények da
rabjai, kevés kézzel formált házi kerámia, elenyésző dí
szített töredék. A kézi korongolt, csillámos homokkal és 
apró kaviccsal soványított fazekak töredékei már a te
lep életének kései fázisát jelzik. Ezt erősíti a zöldmázas 
római import kerámiatöredék felbukkanása is. Orsó
gomb, csontkorcsolya, kevés fémanyag és vassalakma
radvány egészíti ki a leleteket. A teleprészlet a Kr. u. 4 .  
századra datálható. 

A lelónely délkeleti részén egy késő római-kora nép
vándorlás kori temető három sírját sikerült megmente
ni. A téglalap alakú, nagyméretű sírgödrök iránya D-É. 
Az 1 .  sír rítusa - kőpakolásos temetkezés árokkal kerít
ve - igazi kuriózumnak számít az alföldi szarmaták te
rületén. Mindegyik temetkezés bolygatott volt. A há
rom női sírból eló'került szegényes leletanyag az Alföld 
peremén élő szarmata népességhez köthető. A szokvá
nyos tárgyak (fibula, övcsat, karperec, korall-, borostyán
és üveggyöngyök, vasár, orsógomb) mellett egy csont
fésűt találtunk. A viselet egyes elemei (dobozfibula, 
gyöngyfüzér a boka körül) és bizonyos régészeti jelen
ségek (kőpakolás, körárok) erőteljesebb keleti vonáso
kat mutatnak. A leletek a Dobó István Vármúzeumba 
kerültek. 

VÁRADI ADÉL 

2 2 7. Mezőzombor, Temető 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, R, B, Sza 
A községi temető területén sírásás közben régészeti le
letekre bukkantak. A helyszíni szemle során egyértelmű
en bebizonyosodott, hogy a leletanyag újkőkori, a cse
répanyag a Tiszadob-csoport jellegzetes vonásait hor-

dozza. A leletanyagból egy szimbolikus jelű arcos edény 
n P.m sokkal a feltárást követően közlésre került.15 

Az ásatás során gépi földmunkával jelentős föld
mennyiséget megmozgattunk, melynek eredményeként 
vegyesen jelentkeztek a különböző korok másodlagos 
helyzetű leletei. Újkó'kori (alföldi vonaldíszes kultúra, 
Tiszadob kultúra, Bükk kultúra), rézkori (Bodrogkeresz
túri kultúra) , kora bronzkori (Nyírség csoport?), késő 
bronzkori (Kyjatice kultúra) és fó1eg római császárkori 
(szarmata) cserepeket hozott felszínre a gépi feltárás. 

A lelónelyen több sír feltárására is sor került, melyek 
közül kettő újkőkori, nyolc pedig a középső bronzkori Fü
zesabony-kultúra j ellegzetes vonásait hordozta. Az 
újkőkori és rézkori (Bodrogkeresztúri kultúra) település
részeket jelentős számú szarmata gödör bolygatta. 

Konzulens: dr. Kalicz Nándor; az ásatáson részt vet
tek: Patai Róbert régész, Jordán Viktória, Veres János 
egyetemi hallgatók és Homola Krisztina rajzoló. 

2 28. Mezőzombor, Temető u tca 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 

Koós JuDIT 

2000. október 5-én lakossági bejelentés nyomán szem
lét végeztem a helyszínen, ahol gázvezeték fektetése köz
ben emberi csontokat találtak. A gödröt a helyszíni szem
le idejére már betemették. Az árkot ásó gépkezelő el
mondása szerint több folt nyomai látszottak a gödör fa
lában, amelyek egy sorban húzódtak. Egy helyi lakos a 
kitermelt földbó1 jó megtartású emberi csontokat és egy 
koporsókapcsot gyűjtött, amelyen famaradványok lát
hatók. A leleteket a Herman Ottó Múzeum számára 
átadta. A helyszíni szemle során az útról jellegtelen ke
rámiatöredékeket gyűjtöttünk. Részletesebb vizsgáló
dásra nem volt lehetőségünk, mivel a területet egyik 
oldalról zártkert, a másik oldalról lucernás határolja. Az 
eló'került csontok és koporsókapocs alapján valószínú1eg 
egy középkori temető sírjait bolygatták meg. 

PATAY RÓBERT 

229.  Miskolc, Bükkszentlászló, Nagysánc 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B, V 
2000. december 18-án helyszíni szemlét végeztem a köz
igazgatásilag Miskolc városhoz tartozó Bükkszentlászló 
községben a Nagysáncon lévő ismert őskori földvár te
rületén. 

Tudomásunk volt a lelónely folyamatos rongálásá
ról. A helyszín a községi temetőtó1 a vár fennsíkja felé 
vezető földút mellett, a temető bejáratától kb. 50 mé
terre található. Itt egy kb. 5x3 méteres területen a viz
szintes felületig elhordták a vár egy itt húzódó sáncá
nak falát. A humuszos fekete földdel a közeli temető 

15 l<Aucz N.-Koós J . :  Újkó'kori arcos edények a Kárpát-medence 
északkeleti részébó1; HOMÉ 39 (2000) 15-44. 
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sírjain, illetve a falu közeli kertjeiben „javítják a talajt" a 
helyi lakosok. A kitermelt föld alól P-lóbukkant egy szá
razon rakott kőfal igen rossz megtartású omladéka is. A 
felszínen igen nagy számban mutatkoztak őskori - késő 
bronzkori, illetve vaskori - edénytöredékek. 

PASZTERNÁK ISTVÁN 

2 30 .  Miskolc, Szeleta-barlang 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Pa 
A magyarországi bükki Szeleta és Aurignacien kultúra 
revíziója keretében az 1999. évi feltárás folytatásaként 
került sor a barlang bejáratában nyitott szelvény to
vábbi feltárására 2000. augusztus 15 .  és szeptember 
15 .  között. 

A barlang bejáratában 2,9-5 m között a Kadi<;: Otto
kár szerinti negyedik és harmadik rétegben a fejlett és 
korai Szeleta kultúra emlékei mellett két Moustérien 
jellegű régészeti kultúra emlékei is előkerültek. Az előke
rült paleolitok a korai Szeleta kultúrához tartoznak. 

A szelvényben vett C14 minták újabb adalékokat 
nyújthatnak majd a Szeleta kultúra korai és késóbbi ré
tegeinek radiometrikus korhatározásához. 

2 3 1 . Miskolc, Szirma, Új-osztás 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Sza 

RINGER ÁRPÁD 

Az M3 autópálya, 3. számú főút Miskolcot elkerülő sza
kaszának előzetes terepbejárásakor a Miskolchoz tarto
zó Szirma városrész, Új-osztás nevű határrészben egy 
már felhagyott homokbányában, illetve közvetlen kö
zelében császárkori cseréptöredékeket találtunk. 

A 2000 októberében elvégzett leletmentés alkal
mával megállapítottuk, hogy a település legnagyobb 
része a homokkitermelés folyamán elpusztult. A bá
nyagödör Ny-i oldalával párhuzamosan hat darab csá
szárkori gödröt, és egy amorf, zavaros betöltésű objek
tumot tártunk fel; utóbbiban egy emberi koponya tö
redékeit is felleltük. 

Az objektumból nagy mennyiségű kerámiatöredék, 
házi- és finomkerámia darabjai, állatcsontok és patics
törmelék került elő. 

2 32 .  Mogyoród, Szi l-hát 
( MRT Xl l l /3 .  k. 1 7/ 1 1 .  sz. l h . )  
( Pest megye) B,  1 

Lov Ász EMESE 

2000 júliusában Fót és Veresegyház között a Veresegy
házon épülő iparterülethez vezető, 8 km hosszú gáz
vezeték árkának ásását kezdték meg. A nyomvonal érin
ti a topográfiai terepbejárások alapján ismert Mogyo
ród, Szil-hát 11 .  számú leló11ely területét. Itt csontvá
zas sírokat bolygattak meg. Sikerült három, az árokkal 
részben elpusztított sírt feltárni. Tájolásuk ÉNy-DK, 
illetve Ny-K, hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű vázak. 

Melléklet nélküliek, csupán az 1. sír bal alsó lábszárá
nak külső oldalán volt néhány értelmezhetetlen, kor
rodált vastöredék. A síroktól mintegy 70 m-re ÉNy-ra 
a gázvezetékárok D-i oldalában két gödör beásását fi
gyeltük meg. A 2. számú gödörbó1 egy kihajló peremű, 
öblös hasú késő bronzkori edény darabjait szedtük ki. 
Az objektumok a mogyoródi 17 /11. számú lelónely DK-i 
irányú kiszélesedését jelentik az eddigi ismereteink
hez képest. (A lelónely így már átnyúlik Veresegyház 
határába.) A lelónelyró1 eddig csupán Árpád-kori cse
repeket ismertünk. 

233 .  Moha határa 
( Fejér megye) Kö 

Kőv ÁRI KLÁRA 

A tervezett M81-es autóút 101 és 110 kilométerszelvé
nyei közé eső nyomvonalszakaszán terepbejárást végez
tünk 2000. május 8-án. Az M81/4 jellel regisztrált, 
200x100 m kiterjedésű, Ny-K irányú lelónelyró1 (Malom
szer) ,és az M81/2 jellel regisztrált, 300x200 m kiterje
désű, ÉNy-DK irányú lelónelyró1 (Zsellérlegelő) közép
kori kerámiát gyűjtöttünk, ami az István Király Múzeum
ba került. 

Munkatársak: Cserményi Vajk, Fülöp Gyula, Nádorfi 
Gabriella. 

23Lf .  Monok, Kiskastély 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kú 

SZALAI TAMÁS 

A település központjában egy kiemelkedésen álló kis
méretű kastély - amely mai formáját az 1960-as évek
ben végzett korlátozott (ásatással nem kísért) műemlé
ki kutatást követő helyreállítás során nyerte - 1999. év
ben gazdát cserélt, a helyi önkormányzat egy vállalko
zásnak adta el, ami szállodává kívánja alakítani az ad
dig irodának használt épületet. Az átalakítással kapcso
latos elképzelések egyeztetése során a műemléki ható
ság előírta az előzetes régészeti kutatást, és ennek ered
ményeképpen került sor 2000. áprilisában egy kéthetes 
falkutatásra és ásatásra. E munka értelemszerűen nem 
törekedhetett teljességre, célja elsősorban az volt, hogy 
a tervezett bontások, átalakítások és esetleges földmun
kák során ne semmisüljenek meg történeti, építészeti 
és régészeti értékek. 

Munkánk megkezdése előtt a szakirodalom úgy vél
te, hogy a kiskastély a környék egyik legkorábbi, még a 
középkor végén, 1526 előtt emelt nemesi lakóépülete, a 
Zemplén megyében fontos szerepet betöltő Monokiak 
udvarháza. Az északkelet-magyarországi kastélyokat fel
dolgozó könyvünkben magam is úgy véltem, hogy az 
épület kerek saroktornya és az ahhoz csatlakozó, alá
pincézett rész egy gótikus épületmaradvány, amelyet 
azután a 16. században, s késónh a 1 8. században alakí
tottak, bővítettek tovább. Kutatásunk azonban nem iga
zolt egy, az említett toronyhoz csatlakozó korai, egytrak-
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tusos épületmagot, hanem azt állapította meg, hogy va
lamikor a 16. század utolsó harmadában egy kéttraktu
sos, közel szabályos négyzet alakú középső építményt 
emeltettek itt a Monokiak (feltehetően János, ekkor fü
leki kapitány) , amelynek azonban szerves része volt az 
említett kerek saroktorony, sőt, az épület vele átlósan 
ellentétes oldalán egy téglalap alaprajzú, ugyancsak to
ronyszerűen kiugró épületrész. Erró1 a kastélyról, ud
varházról megállapítottuk, hogy középkori műrészletek
kel nem rendelkezett, a belsó'ben illetve a homlokza
tokhoz kívülró1 húzott - csak vékony rétegsort átvágó -
árokban egyetlen középkori lelet sem került elő -, ugyan
akkor a nem túl nagyszámú, részben eddig is ismert re
neszánsz műrészlet, s föl.ént az előzőekben leírt szabá
lyos ' jellegű alaprajz az előzőekben megadott keltezés 
mellett szólnak. 

Kiderült továbbá, hogy a kastély alsó szintjének 
alá nem pincézett részei nem voltak lakhatók, alacsony 
belmagasságuk eleve csak alárendeltebb, mintegy „szi
getelőszint" funkciót engedett meg. Ugyanakkor azt is 
megállapítottuk, hogy a külső falak körben magasabb
ra futottak, mint a legkorábbi födém, azaz minden 
valószínűség szerint egy ekkor pártázatos, „felső-ma
gyarországi" kastélyépülettel állunk szemben. Ezen 
épület egykori nyílásai, lépcsőfeljárójának helye nagy
részt meghatározó volt, már amennyire ezt az épület 
egy jelentős 17. századi, majd pedig egy fó1eg 18.  szá
zadi átépítése lehetővé tette. Az elóbbiek során épült 
meg a kastély DNy-i sarokrésze, ekkor pincézték alá 
DNy-i részét, s a homlokzat új (?) festett díszt kapott. 
Majd az 1780 előtti nagy átépítés tulajdonképpen je
lentősen „feltolta" az emeleti járószintet, elbontva az 
említett pártázatot, az azt hordó térdfalat használta 
fel az új födém számára. Ekkor elfalazták, illetve el
bontották a korábbi ablakok jelentős részét, kívülró1 
rézsűs támfallal támasztották meg a K-i homlokzato
kat, s végül ekkor készült el a mai lépcsónáz is. A D-i 
porticus és a tetőzet megépítésével végül is ekkor nyer
te el a mai formáját az épület. 

A kutatóárkokból eló'került leletanyag nem számot
tevő, ezzel szemben a 16-17. századi nagyterem alá ké
sóbb behúzott barokk boltozat feltöltésében több 17. szá
zadi kályha csempéinek jelentős részét találtuk meg. A 
kutatás eredményeképpen az épület megmaradt szer
kezetét remélhetően nem módosítják alapvetően a fo
lyó átalakítási munkák. 

2 3 5 .  Monok, Zsebrik-alja 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő 

FELD ISTVÁN 

A községben földmunka során kerültek elő régészeti le
letek: őskori cserepek, valamint legalább két emberi váz
ból származó különféle csontok. 

A lelónely Monok határának DNy-i részén, a Bem 
József utca folytatásaként a Kaptár-tanyai lovarda felé 
vezető út mellett taláfüató, a halastó melletti útelága-

zás tágabb környékén. A területen jelenleg is folyik egy 
mezőgazdasági öntözőcsőrendszer fektetése, melyhez 
gépi munkával árkokat ásnak. 

Az ároknak a fenti út és a halastó bekötőút közti 
szakaszán több objektum metszete látszik, a kidobott 
földben őskori edénytöredékek mutatkoznak. Az árok 
falában több csontvázas sír gödre mutatkozik. Ezek egyi
ke biztosan Ny-K-i tájolású, mivel ezt a kiásott árok 
hosszában metszette el, hosszúcsontjai és koponyájának 
töredéke kintjártamkor az árok D-i falában még a he
lyén voltak. E leágazástól kissé Ny-ra még további mini
mum 1 É-D tengelyű sír látszik az árok É-i falában, met
szetébó1 emberi csontok állnak ki. A leágazástól K-re, 
az árok D-i falában még legalább egy objektum (árok?, 
sír?) beásása mutatkozik több más, nehezen értelmez
hető jelenség mellett. 

A viszonylag vékony humusz alatti sárga altalajban 
az objektumok többsége világosan kirajzolódik. Vasta
gabb humuszt az árok csupán a Kaptár-tanyai út K-i ol
dalán, É-D-i irányban futva metszett el. Itt az árok falá
ban objektum foltját nem láttam. A felszínen viszont 
mindenütt voltak őskori edénycserepek. Az árok és az 
út metszéspontja, illetve az árok fenti, 90 fokos törése 
között kb. félúton, a kidobott földben felnőtt egyén ép 
hosszúcsontját találtam, így valószínű, hogy itt is sírt 
bolygattak meg. A jó látási viszonyokat nyújtó terület 
felszínén nagy kiterjedésű őskori telepre utaló cserepek 
mutatkoztak. A lelónely pontos kiterjedését a rendel
kezésemre álló idő rövidsége miatt nem tudtam felde
ríteni. 

236.  Monor, Honvéd utca 3 .  
(Pest megye) ú 

PASZTERNÁK ISTVÁN 

A Monor belterületének K-i részén levő telken, szenny
víztároló gödrének ásása közben 2000. július 11 -én sírt 
találtak. Lakossági bejelentés nyomán július 12-14-én 
feltártam a gödörbe eső két sírrészletet, rögzítettem egy 
elpusztult gyermeksírt és további három sírgödörrészlet 
helyét. A leletmentés minimális költségeit a Pest Me
gyei Múzeumok Igazgatósága fedezte, a leletanyag a Ceg
lédi Kossuth Múzeumba került. 

A telek DNy-i udvarrészén ÉNy-DK hossztengelyű, 
230x195 cm-es gödröt ástak ki 120 cm mélységig. A le
letmentés a gödör területén megfigyelhető jelenségek
re szorítkozott. 

A lelónely Monor 18. századi, s a 19.  század elején 
felhagyott református temetőjének K-i részét jelzi. A kö
zelében levő telkeken már több alkalommal találtak em
bercsontokat. 

DINNYÉS IsTv ÁN 

237. Mosonszen tmiklós, Gyepföldek-dűlő 
(Győr-Moson-Sopron megye) B, LT, Á 
Egy 1998 óta nyilvántartott lelónelyet bolygattak meg 
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2000. szeptember 21-én nehéz földmunkagépekkel sze
relőcsatorna építésekor. 

A géppark leállítása, illetve az építkezés közjegyzői 
felfüggesztése után szeptember 30-án Karasz Ferenc 
geodétával felmértük a bolygatott 4500 m2-es terüle
tet, ami a teljes lelónelynek feltehetően a harmadát 
érinti. 

Október 5-én a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz
tériuma által kiutalt pénzbó1 kezdtük meg a terület tisz
títását. A hagyományos nyesést nem alkalmazhattuk, 
mivel a munkagépek a jelenlegi szinttó1 70 cm-re, mé
lyen az egykori járószintek alá hatoltak, mintegy 20-
40 cm-es mélységben megsemmisítve azokat, és így 
minden további mélyítés az objektumok teljes pusztu
lását eredményezte volna. Az október 20-ig tartó do
kumentálás során 650 korai-, és késő bronzkori, kelta, 
késő Árpád-kori objektumot (házakat, vermeket, göd
röket, árkokat, cölöplyukakat, külső kemencéket) mér
tünk fel. Nem mutatkoztak tiszta elválások a terület 
Ny-i sávjában, egy kb. 10 m széles sávban, ahol csak a 
szétdúlt kemenceplatnik, sütőfelületek valamint a 
nagy tömegben eló'kerülő leletek jelezték, hogy szin
tén számolnunk kell az eló'bbiekhez hasonló telepob
jektumokkal, amelyeknek pusztulása azonban igen 
nagy mértékű. 

A hiányzó munkaerő és a téli időszak miatt csu
pán 183 objektumot bontottunk ki. Ezek egy része a 
bronzkori településhez tartozó, a bolygatás miatt ne
hezen értelmezhető cölöplyukak rendszere. A bronz
kori település legkorábbi fázisát egy sekély, gazdag 
betöltésű gödör (308. objektum) jelzi, amibó1 a Makó 
kultúra jellegzetes kerámiája került elő. A bronzkor 
kései fázisának települését a halomsíros kultúra késői 
kerámiája datálja. E korszak településszerkezetének 
meghatározó eleme a lelónely K-i sávjából induló szé
les, sekély, szabálytalan kiképzésű K-Ny-i irányú árok
pár, amelynek árkai egymástól mintegy 50 m-re fek
szenek. 

A lelónelyen mindössze csak egy földbe mélyített, 
padkás szerkezetű LT D periódusú házat és 2 db sze
métgödröt kapcsolhatunk a kelta településhez, amely 
itt inkább szórványjelenségként észlelhető. Jelentősége, 
hogy árnyalja a kronológiát, valamint, hogy a ház betöl
tésébó1 vas- és üvegolvadék került elő. A kelta gödrök 
kerámiaanyagában a grafitos soványítású, seprűs díszű, 
nagyméretű edények dominálnak. 

A lelónelyen legjobban megfigyelhető horizont az 
Árpád-kor volt. A falu első említése 1231-bó1 való, ami
kor a lébényi apátság szolgálata számára 12 jobbágyot 
engednek át. Bár a telep megfeleltetése okleveles ada
tokkal még bizonytalan, az azonban biztos, hogy a fa
lu megtelepedése nem lehet sokkal korábbi, hiszen a 
feltárt településmaradványok nem datálhatóak a 12. 
századnál korábbi időszakra. A falu pusztulását spon
tán pusztásodás okozh <1tta 8 1 4 .  S7.�zricl f'.lf'.jF.n, rimikor 
lakói tervszerűen felhagyták a települést. Ezt az mu
tatja, hogy nem mutatkozott pusztulási réteg, és legké-

só'bbi leleteink az osztrák importból származó grafitos 
soványítású fazéktöredékek voltak. A településszerke
zethez fontos adalékot jelent az U metszetű, keskeny, 
É-D-i irányú árokpár. Az Árpád-korhoz a településen 
öt feltárt, süllyesztett padlójú, nyeregtetős, Ny-i bejá
ratú lakóház, vermek, gödrök, külső kemencék tar
toznak, valamint egy fabélletű, lejttel együtt metszet
re bontott kút, melynek 3 ,5  m-en mutatkozó aljáról 
fagerenda-töredékeket emeltünk ki. A kút teljes ki
bontására a meginduló havazások miatt nem kerül
hetett sor. 

Az ásatás leletanyagában a kis leletek között egyet
len egy Árpád-kori ház padlószintjéró1 származó erősen 
kopott felületű ezüstpénz akad. Az egyéb kíséró1eletek 
is - sarkantyútöredék, vaskések, agyagkorong, csiholó
vasak, csatkarikák, csontkorcsolyák - legnagyobb részt 
az Árpád-kori fázishoz kapcsolódnak. 

Az ásatás során in situ emeltünk ki Árpád-kori gö
dör betöltésébó1 tojást, találtunk halpikkelyt és figyel
tünk fel egyéb természettudományos leletekre is (fa
szén, állatcsont, archeobotanikai maradványok). Az ál
latcsontokat Körösi Andrea archeozoológus, a növényi 
maradványokat Torma Andrea archeobotanikus,  a fa
maradványokat Gryneaus András dendrokronológus 
vizsgálta. 

A feltáráson részt vettek Sipeki Zoltán restaurátor, 
Fábián Gábor, Füzesi András, Hajnal Zsuzsanna, Hete
si Szilvia, Horváth Eszter, Kis Csaba, Mordovin Maxim, 
Schmidtmayer Richárd, Szöllősi Szilvia, Tóth Zsuzsan
na, Winckler Mónika régészhallgatók.16 

238.  Mosonszentmiklós határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Á 

AszT ÁGNES 

2000. szeptember 22-én terepbejárást végeztünk. A Re
menc-dűló'ben az egész domb be volt terítve trágyával, 
alig lehetett valamit látni. Néhány őskori cserepet gyűj
töttünk. A Szilas-dűló'ben az 1997. évi ásatás területétó1 
ÉNy-ra, a Remenc felé vezető földút bal oldalán, egy kis 
kiemelkedésen most a felszínen néhány őskori és Árpád
kori cserepet találtunk. A leleteket átadtuk a Hansági Mú
zeumnak. 

Munkatárs: Takács Károly. 
FIGLER ANDRÁS 

239 .  Muhi-Ónod, egyesített kavicsbánya 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B, Sza , Á, Kö 
Muhi és Ónod községek határában, kavicsbánya számá
ra kijelölt területen a Miskolcról Debrecenbe vezető főút 

16 Az asatas idó'közben publikálva: AszT Á.: Előzetes beszámoló a 
Mosonszentmiklós-Gyepföldek dűlő területén végzett régészeti 
kutatásokról. Arrabona 39. 2001. 213-248. 
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mentén, a muhi elágazástól (a Muhi-csata emlékművé
tó1) É-ra 2000. március 10-én terepbejárást végeztünk. 
Összesen öt, kisebb kiterjedésű leló'helyet sikerült meg
figyelnünk, valamennyi telepnyom. Az 1. sz. leló'helyró1 
késő bronzkori, Árpád-kori és középkori; a másodikról 
késő bronzkori és szarmata; a harmadikról késő bronz
kori és középkori; a negyedikró1 késő bronzkori és szar
mata; az ötödikró1 Árpád-kori és középkori kerámiatö
redékek kerültek elő. 

2Li0 .  Muraszemenye, Aligvári-mező 
(Zala megye) B 

PATAY RÓBERT 

Az M70 gyorsforgalmi út nyomvonalán 1999-ben meg
kezdett megelőző régészeti kutatást a lehajtósáv terüle
tén folytattuk 2000. szeptember 27. és november 30. 
között. 

4200 ml lehumuszolása és teljes feltárása történt 
meg. 108 objektumot (házakat, tűzhelyeket, gödröket 
és cölöplyukakat) bontottunk ki. Az objektumokban a 
késő bronzkori halomsíros kultúra leletanyagát (bronz
tárgyak, edénytöredékek, orsógombok, pattintott kőesz
közök és szerszámként használt kavicsok) , valamint a 
kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci kultúra jellegzetes 
kerámiáját találtuk meg. 

A kutatás nyomán egyre teljesebben bontakozik ki 
a leló'hely északnyugati szélét határoló Adorjáni-patak 
egykori, a maitól kissé eltérő medrű partjain elterülő 
őskori település alaprajza. Az idei szezon újdonsága a 
kora bronzkor megjelenése, ami egyben a Somogyvár
Vinkovci kultúra Zalában eddig megtalált legdélnyuga
tibb előfordulása. 

A kerámiaanyag elsődleges tisztítása megtörtént. 
A téli hónapokban elvégeztük a restaurálást és az el
sődleges feldolgozást. A leletek a Nagykanizsai Thú
ry György Múzeum Régészeti Gyűjteményébe kerül
tek. A feltárás után a leló'hely visszatemetése meg
történt. 

A kutatás 2001-ben a nyugati lehajtósáv déli felén, 
valamint a keleti lehajtósáv területén folytatódik. 

2Li1 . Muraszemenye, Szemenyei-legelő 
(Zala megye) 0 

KVASSAY JUDIT 

2000. november 23.,  24., 27. napokon Muraszemenye 
határában, a Szemenyei-legelőn (706. lh.) folytattunk 
megelőző szondázó régészeti feltárást az M70 gyors
forgalmi út nyomvonalában. Ennek eredménye nega
tív volt. Összesen 210 ml-t tártunk fel. Kutatóárkun
kat a nyomvonal Ny-i szélén, attól a középvonal felé 
10 méterre húztuk 1,8 m szélességben, 117 m hosszan, 
átlagosan 70 cm mélyen. Régészeti objektum nyomá
ra rn�m h11 kkantun k .  

SZÁRAZ CSILLA 

2Li2.  Muraszemenye, Vadalmás 
(Zala megye) B 
A leló'helyen 2000. szeptember 25. és október 19. kö
zött folyt ásatás az M70-es autóút nyomvonalának 
megelőző régészeti kutatásai keretében. 

Ennek során összesen 1040 m2-t tártunk fel. Tíz ob
jektumot bontottunk ki, rajzoltunk és fotóztunk le. Ebbó1 
mindösszesen 4 minősíthető régészeti objektumnak, a többi 
6 elmosódó folttal jelentkező, leletanyag nélküli gödör min
den bizonnyal természetes jelenségnek tekinthető. 

Az értékelhető leletanyag a késő bronzkori halom
síros kultúra korszakába sorolható. A terület széleskörű 
átvizsgálása után is csak erre a négy régészetileg is érté
kelhető jelenségre bukkantunk (gödrök) . Elmondható, 
hogy a terepbejárás során gyűjtött anyag egy gazdagabb 
területet sejtetett, ugyanakkor a szántási szintben jelent
kező paticsszemcsék már a kutatás kezdetén utaltak az 
itt feltételezett késő bronzkori település esetleges szét
szántott voltára. Kutatásunk azonban így sem volt ered
ménytelen, megmentettük egy késő bronzkori teleprész
let még meglévő objektumait, és ezzel együtt igazoltuk 
azt a terepbejárási-topográfiai adatot, melynek utána
járni az autópálya megépülése után semmiképpen sem 
tudtunk volna. 

Az előkerült leletanyagot a becsehelyi Ásatási Köz
pontba szállítottuk, restaurálása folyamatban van. 

2Li3 .  Murga , Schanzberg 
(Tolna megye) 1 

SZÁRAZ CSILLA 

2000 tavaszán, légi fotózást követően újra bejártam a 
földvárat. Egyre sűrűbb bozót fedi. A lakóterületen, egy 
kis tisztáson sikerült GPS-sel rögzíteni a koordinátát. A 
felszínen sikerült 2 db cserepet, paticstöredéket találni 
azon a részen, ahol bolygatás nyoma látszik. Bejártam a 
környéket is, minden olyan helyet, amely településre 
alkalmas. A talaj száraz, többnyire boronált. Leletet nem 
találtam. 

MIKLÓS ZSUZSA 

2Lili . Nagyalásony, Béke tér, evangélikus templom 
(MRT 3. k. 38/belterü let) 
(Veszprém megye) Kö 
2000. július-augusztus fordulóján csatornázási munkák 
során a templom D-i oldalán a község középkori te
metőjét bolygatták meg. Az érintett részen ép sír nem 
volt, csak már korábban is bolygatott, össze-vissza váz
részek. Mellékletek nem maradtak, néhány koporsószög 
utalt a temetkezések koporsós voltára. 

Valószínűnek vehető, hogy az evangélikus templom 
helyén állt a falu középkori, ismeretlen titulusú temp
loma, amelyet az 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv
bó1 ismerünk. 

RAINER PÁL 
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2-45 .  Nagykanizsa , Bajcsa vár 
( Somogy megye) Kk 
Ebben az évben is folytattuk a bajcsai vár 1995-ben meg
kezdett ásatását. A vár D-i részén dolgoztunk, az előző 
évben feltárt felület folytatásában, közel 600 m2-nyi te
rületen. Mintegy 30 m hosszan követtük a D-i várfalat, 
azaz a palánk kettős cölöpsorát, egy szakaszon pedig a 
javítást is láthattuk. 

A várfal mellett egy nagyobb épület maradványait 
regisztráltuk, az épület valószínűleg a tavalyinak a D-i 
várfal melletti részlete. Megállapíthattuk (amit tavaly 
csak sejtettünk) , hogy a lejtőnél az épületek (vagy az 
épület két szárnya) lépcsősen illeszkedtek egymáshoz, 
a járószintek között több mint 1 m szintkülönbség volt. 
A felső szint csak töredékesen, az alsó rész azonban igen 
jó  állapotban maradt ránk, ennek feltárása során szá
mos, a korábbi években nehezen értelmezett jelensé
gekre is biztos magyarázatot kaptunk. Itt 30-50 cm vas
tagságú paticsos, téglás épületomladékot tártunk fel, az 
omladék szemeskályha maradványait is tartalmazta, kö
zöttük lovagábrázolásos kályhacsempék is voltak. Az al
só szinten ki tudtuk bontani az alig sérült vastag agyag
padlót, annak megújításait, és az erősítést szolgáló ki
téglázott foltokat. Megfigyelhettük a bejáratot, és az 
agyagpadló elbontását követően kirajzolódó konstruk
ciós gödröket. A feltárt, és megfigyelt jelenségek alap
ján az épület - melynek nagysága bizonytalan, csak az 
idei feltárt részlet kb. 15x7-8 m, ezen belül az alsó rész 
8x7 m - gerendavázas tégla- illetve tapasztott agyagfa
lú, jól megépített objektum volt, tapasztott, és téglákkal 
megerősített agyagpadlóval. A két járó- illetve padló
szint között agyagos kitöltésű palánkszerű megerősítést 
alkalmaztak. 

Az épület mellett - többek között - egy nagy és 
mély gödörkomplexumot tártunk fel. Az alján doku
mentált agyagréteg és a széleken megfigyelt cölöphe
lyek alapján fedett verem volt egykor. Érdekes egy 
négyzetes alaprajzú (kb. 5x5 m nagyságú) ugyancsak 
mély, egyben komoly konstrukciójú verem is: különle
ges funkciójára utal, hogy oldalait és alját vastagon 
agyaggal tapasztották ki (az alján több rétegben rend
szertelen téglákat is megfigyeltünk) , tetőzetét vastag 
gerendák tartották. 

Az egész területen vastag és egységes fekete sze
métréteg jelentkezett, mely nagyon gazdag leletanya
got tartalmazott. 2000-ben az előző évekhez és a terü
let nagyságához képest óriási mennyiségű leletanyagot 
tártunk fel. A kerámiatöredékeket (köztük dél-német, 
osztrák, és itáliai edények darabjai is vannak) , üvegtö
redékeket, különböző vaseszközöket, szerszámokat, ké
seket, pénzeket, viseleti tárgyakat, faragott csonttárgya
kat és egyéb leleteket nagy mennyiségű állatcsont egé
szíti ki. Az év különleges tárgya egy németországi fa 
zsebnapóra. 

Az ásatáson részt vett Tóth Zoltán, Farkas Tamás 
ásatási technikusok, Závodi Szilvia, Simon Bernadett, 
Nemes György, Papp Adrienn egyetemi hallgatók, Ró-

zsás Márton restaurátor. Vendégek voltak: Pálffy Géza, 
Hegyi Klára történészek és Gerelyes Ibolya régész.17 

VÁNDOR LÁSZLÓ - KOVÁCS GYÖNGYI 

2-46.  Nagykarácsony, Temető 
( Fejér megye) B 
A részletes jelentést lásd a 19-30. oldalon. 

247. Nagykónyi, E ledény 
(Tolna megye) Kö 

KESZI TAMÁS 

A Torma István által már bejárt területen (Torma 264. 
sz.), ahol az 1999. december 8-án készült légi felvétele
ken foltok láthatók, középkori cserepeket találtunk. A 
legnagyobb, minden időszakban jól látható folt, mely a 
keskeny fasorral kettéosztott terület alsó felén található, 
valószínűleg nem régészeti nyom. 

A középkori castellum területén (Torma 112. sz.) 
kevés ős- és középkori cserepet, valamint a közepén lévő 
mélyedésben középkori építési törmeléket találtunk. A 
sánc a castellum D-i oldalán elpusztult, ott most egy 
mélyút található, közepén pedig, melyet a térkép kiemel
kedésként jelöl, kb. 1 m mély mélyedés található. 

2000. június 22-én újabb légi felderítést végeztem. 
Újabb felvételeket készítettem a középkori várról; 

valamint Medgyespusztán ismeretlen korú, hosszúkás, 
karéjos szélű foltot (épületet?) fényképeztem. 

248.  Nagylóc, Rákóczi utca 
(Nógrád megye) Kk 

BERTÓK GÁBOR 

2000. szeptember 5-én helyszíni szemlét végeztem a 
Nógrád megyei Nagylóc községben, ahol a település fő
utcáján vízvezeték-fektetési munkálatok folynak. 

Kintlétemkor a középkori leletek szempontjából fon
tos területen, a gótikus plébániatemplom környékén is 
folyt a munka. 

Az éppen nyitva lévő árkok falait, illetve a beló1ük 
kidobott földet átnézve több helyen akadtunk középko
ri leletekre. A templomtól É-ra, a Rákóczi u. 82. számú 
telekre vezető leágazás kitermelt földjében késő közép
kori cserepeket találtunk. Ugyanezt tapasztaltuk a temp
lomtól D-re, az utca Ny-i oldalán található 113. szám 
alatt, ahol a kiásott és épp nyitva álló ároknak a keríté
sen belül lévő falában átvágott objektum (gödör) kor-

17 Az ásatás idó'közben publikáva: VÁNDOR L. - KovÁcs GY. - PÁLFFY 
G. :  A régészeti és az írott források összevetésének lehetó'ségeiró1: 
a bajcsai vár (1578-i600) kutatásának újabb eredményei. Archeo
logische und Schriftliche Quellen in Vergleich: neuere Ergebnisse 
der Erforschung der Grenzburg Weitsche (Bajcsavár) (1578-
1600). ArchÉrt 125 (1998-2000) 2002. 85-119. 
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mos foltját figyelhettük meg. Cserepek voltak a 99. szám
hoz vezető bekötőárokban is. 

249 .  Nagyszénás, Érparti-tanyák 
(Békés megye) Á 

PASZTERNÁK ISTVÁN 

2000. május 4-én Gyenge Antal és Kulcsár László nagy
szénási amatőröknek köszönhetően sikerült behatárol
nunk egy, a régészeti szakirodalomban már ismert temp
lomos falu kiterjedését, s templomának pontos helyét. 

Az Árpád-kori település a Szénás-éri csatorna keleti 
oldala és a jól látható, mára már kiszáradt ősmeder nyu
gati partja között helyezkedik el. Az összefolyástól délre 
leletanyag nem került elő, az egykori falu e két természe
tes vízfolyás védelmében feküdt. Mindkét meder part
ján 400-500 méteres hosszon követhettük a települést. 
Az ősmederhez közelebb eső részen, a medertó1 nyugat
ra 200 m-re találtuk meg a templom helyét, amit a felszí
nen talált emberi koponya- és hosszúcsontok, pelyvás tég
ladarabok nagy száma, vasszög egyértelműen jelzett. A 
lelónely már korábban szerepelt a régészeti szakiroda
lomban 18 Gádoros, Érparti-tanyák néven. A templomhely 
azonosításaként pedig a Rozgonyi-tanya neve szerepelt. 
Nagy Gyula leírása és terepbejárásunk alapján tudjuk 
azonban, hogy a hajdani település temploma (a gádorosi 
határtól 100-150 méterre keletre) és vélhetően a falu te
rületének nagy része is nagyszénási területre esik. 

A helyszíni szemlén részt vett még Szatmári Imre. 

2 50.  Nagyszénás, 26. sz. lelőhely 
(Békés megye) Sza , Á 

RózsA ZOLTÁN 

Az Orosháza-Szarvas műútból kiinduló Malmos-dűlő 
mindkét oldalán, a szarvasi úttól 2-300 méterre talál
tunk szarmata cserepeket. A lelónely a felszínbó1 néhol 
kissé kiemelkedő magaslaton található. Északi irányú ki
terjedése 5-600 m, a dűlőtó1 délre elkeskenyedő, észak
ra kiszélesedő. Szélessége 150-300 m között váltakozik. 

Sok cserepet szedtünk, kevesebb állatcsontot. A ke
rámiaanyagban dominál a gyorskorongolt szarmata ko
ri lelet. A gyűjtött leletanyagban Árpád-kori kerámia is 
előfordult (sütónarang perem töredéke, hullámvonal-kö
teges oldaltöredék) . 

2 5 1 .  Nagyszénás, 27. sz. lelőhely 
(Békés megye) Sza 

RÓZSA ZOLTÁN 

A lelónely a 26. számútól nyugatra található, a Malmos
dűlőtó1 délre, a Szénás-ér egy régi medrét kísérő magas 
partvonulaton, annak keleti részén. 

18 Orosháza története és néprajza. Szerk. NAGY GYULA. Orosháza 
1965. 181. 

A gyűjtött leletanyag zömében korongolt, szürke 
szarmata kori kerámia, kevés téglaszínű darabot talál
tunk. A kerámiaanyagban egyedi darab is található. 

252 .  Nagyszénás, 34 .  sz. lelőhely 
(Békés megye) Sza 

RózsA ZOLTÁN 

A 36. és a 37. sz. lelónelyektó1 délre helyezkedik el, a 
Szénás-ér egy régi medrétó1 délre, a medret kísérő part
tól mintegy 100 méterre. A felszínbó1 enyhén kiemel
kedő területen nagy mennyiségű késő szarmata kerá
miát találtunk. A lelónely nagy része a gádorosi határ
ba esik, ezen a területen terepbejárást végezni a lábon 
álló kukorica miatt nem tudtunk. A területen korábban 
már eló'került egy Hadrianus denár és több malomkő
töredék is. A föld sokkal szürkébb árnyalatú, a fekete 
humuszos területen nem találtunk cserepeket. A lelő
hely 400x200-250 m kiterjedésű, kelet felé kissé elkes
kenyedő, nyugati irányban kiszélesedő. A gyűjtött lelet
anyagban egy kelta erősen grafitos oldaltöredéken kí
vül csak késő szarmata kerámia található. A korongolt 
kerámia közt a szürkére égetett dominál, kisebb szám
ban fekete fényezéssel, zömmel (sávosan) világosszür
kére és sötétszürkére fényezettek. A kézikorongolt ke
rámia száma csekély, valamivel több a kézzel formált 
anyag. Két orsókarikát is találtunk. 

2 5 3 .  Nagyszénás, 3 7. sz. lelőhely 
(Békés megye) Sza , Á 

RózsA ZoLTÁN 

A 36.  sz. lelónelyen az Árpád-kori templomos falut 
keletró1 lezáró folyómeder keleti oldalán húzódó domb
vonulaton található lelónelyünk. Kiterjedése teljesen 
egybeesik a térkép által jelölt magaslattal. Déli irány
ban a dűlőút határolja, ez a rész a gyep határa is egy
ben. Kelet felé a magaslat fokozatosan lapos területbe 
megy át, ahol már szintén nem találtunk cserepeket. 
Nyugati széle a Szénás-ér régi medrével esik egybe, azon 
túl nem találtunk szarmata kori cserepeket. A lelónely 
tehát egy ÉK-DNy-i irányú dombháton húzódik, a cse
repeket egy lapított ovális alakú részen kb. 450 m 
hosszan és 250 m szélességben gyűjtöttük. A mederhez 
közel egy 50 méteres körben találtunk Árpád-kori lelet
anyagot is. A lelónelyen a föld színe világosabb szürke 
színű volt. 

254 .  Nagyszénás, 4 2 .  sz. lelőhely 
(Békés megye) Sza 

RÓZSA ZOLTÁN 

A lelónely a 34. sz. lelónelytó1 ÉK-re található. A két 
lelónelyet 300 m leletmentes sáv választja el egymás
tól. A 42. lelónely kiterjedése egybeesik a térkép által is 
jelölt kiemelkedéssel, a talaj itt is a már említett világo
sabb szürke színű volt. A lelónelyet északról és nyugat-
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ról a ma is meglévő gyep határolja. Egy 250x200 méte
res területen közepes mennyiségtí késő sz<Jrmata c.sere

pet gyűjtöttünk. 

2 55 .  Nagyszénás, 4 4 .  számú lelőhely 
(Békés megye) Sza 

RózsA ZoLTÁN 

Gyenge Antal, az eperjesi iskola történelemtanára újabb 
lelónelyre hívta fel a figyelmet. 

A 2000. november 13-án végzett helyszíni szemlén 
megállapíthattam, hogy a területet az idén törték fel, 
így a lelónely határa csak hozzávetó1eges, viszont ép
pen emiatt igen intenzív. Nyugat felé a gyepen kisebb 
gödröcskék (félhold, félkör alakban) láthatók, melyek 
akár házhelyek (?) is lehetnek. Lelónelyünk a 37. sz. 
lelónellyel - nagy valószínűséggel - nem tartozik össze. 

A szép számú leletanyag, ami az orosházi Szántó 
Kovács János Múzeumba került, szinte teljes egészében 
a késő szarmata korba sorolható. A késő szarmata kor 
utolsó fázisába, mert a gepida, vagy a gepida jellegze
tességeket magukon viselő darabok is megjelennek a le
letanyagban. 

256 .  Négyes, Temető mel lett 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U,  Sza 

RózsA ZOLTÁN 

2000. szeptember 19-én bejelentés nyomán helyszíni 
szemlét végeztünk a község temetője mellett, ahol vízel
vezető(?) árkot ástak, amely kb. 50 cm mély, 50 cm szé
les. A csatorna temető felöli végébó1 és a kitermelt földbó1 
neolitikus, és császárkori kerámiatöredékek kerültek elő. 
Az árok egyik oldalán betonozott a terület (a temető par
kolója), a másik oldal legelő, így a terület szélesebb kör
zetét kutatni nem tudtuk. A lelónely egy, a környezetébó1 
jól láthatóan kiemelkedő domb tetején helyezkedik el, a 
domb aljában megfigyelhetők az egykori folyóvíz med
rei, megtelepedésre nagyon alkalmas hely lehetett. 

2 57. Nemesvámos, Baláca 
(Veszprém megye) Ró 

PATAY RÓBERT 

A feltárás három szakaszra oszlott. Az elsóben a kőtár 
építkezése miatt szükségessé váló nyomvonalkutatásra 
került sor. A pályázati döntés kései érkezése miatt az ása
tást meg kellett szakítanunk. Ennek értelmében a II. sza
kasz 2000. június 5-július 6-ig, a III. szakasz október 2-
21-ig tartott. A pályázati III. rész előkerült leletanyagá
nak elsődleges tisztítását, konzerválását és nyilvántartá
sát is elvégeztük ebben az évben. Az ásatást a Veszprém 
Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Országos Műem
lékvédelmi Hivatal támogatásával tudtuk elvégezni. 

A II. és III. szakaszban a XVII. épület (fürdő) D-i és 
K-i kiterjedésének meghatározására nyitottuk a követ
kező 5x5 m-es szelvényeket. 

Az épület valószínűleg záródik a D-i oldalon, a ke
letin viszont kisehh helyiségek (medencék) csatlakoz
nak az épületmaghoz. K-i kiterjedését nem tekinthet
jük lezártnak, annál is inkább, mert a georadar felméré
sek K és É felé további falindikációkat mutatnak. 

Az épület erősen bolygatott, amelyet elsősorban a 
középkori bebontásoknak tulajdoníthatunk. Egyes szel
vények területén jentősebb mennyiségű falfestménytö
redék mutatkozik. A fehér alapú falfestmények nem túl 
korai csoportjába tartoznak. 

Az apróbb leletek közül ki kell emelnünk az érme
ket, terra sigillata töredékeket, bronzlemezkéket és ve
reteket, csonthajtűt valamint egy csontfésűt. 

2 58. Nógrád, Vár 
( Nógrád megye) Kk 

PALÁGYI SYLVIA 

A külső várfal helyreállított É-i tornyának megközelíté
sét lehetővé tevő lépcső alapozási munkálatait kétna
pos leletmentés előzte meg. Dokumentáltuk az É-i fal 
belső oldala mellé feltöltött ágyúdomb rétegeit és az É-i 
fal napvilágra került belső oldalát. Az előkerült lelet
anyag alapján a feltöltés a 17. század közepén, második 
felében készülhetett. A feltöltés mögött az É-i fal belső 
oldalán gerendafészkeket figyeltünk meg, melyek egy, 
a falhoz támaszkodó épület födémét, esetleg körbefutó 
gyilokjárót jelezhetik. A gerendafészkek alatt foltokban 
homokos, meszelt vakolat igazolja, hogy a fal belső ol
dalához helyiségek tapadtak. Mivel a gerendafészkeket 
utólag vésték a falba, az épület a falnál késóbbi. 

259.  Ordacsehi, Buga-szeg 
(Somogy megye) R, 8, V, Ró, Á 

TOMKA GÁBOR 

Az M7-es autópálya jelenleg érvényes nyomvonala, il
letve a tervezett ordacsehi csomópont teljességében le
fedi a mintegy 80 OOO m2 kiterjedésű lelónelyet. Az épít
kezések megkezdése előtti leletmentő feltárások sorába 
illeszkedően a tavalyi év folyamán a tervezett csomó
pont ÉK-i lehajtóágának helyén jelöltük ki a 13 OOO m2 
összfelületű, szondajellegű szelvényünket az előzetes 
vizsgálatok (terepbejárás, légi felvételezés, geofizikai mé
rés) eredményeképp igen intenzív, több korszakkal mu
tatkozóként meghatározott lelónely kiterjedésének, fe
dettségének és belső viszonyainak pontosabb behatáro
lására. Eredményeink nagy vonalakban igazolták az e 
vizsgálatok nyomán kialakult képet. 

A lelónely a Balaton egykori déli benyúlása men
tén, mocsaras, hosszanti mélyületet övező dombvonu
lat magasabb részein és keleti oldalán helyezkedik el. A 
kutatás a terület északi felének középső részeit érintet
te, tehát szelvényünk a domb tetejéró1 indulva egyen
letesen, lankásan lejtett kelet felé; ez irányba haladva a 
jellegzetes homoktalajt a felület második harmadától 
fokozatosan tömör, foltos mocsári talaj váltotta fel. 
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Ezen az alacsonyan fekvő részen került elő a legko
rábbi településnyom , egy a Ral aton -Lasinja kultúra 
klasszikus fázisára keltezhető gödör jellegzetes kerámia
töredékekkel; a telep folytatása feltehetően föként déli 
irányban húzódik. 

A következő korszakot a Somogyvár-kultúra kései, 
a kisapostagi átmenet időszakára datálható anyaga kép
viseli; a föként kerek tároló gödrökkel megjelenő telep 
nyomai a dombtető keleti, egykor valószínűleg vízre 
néző peremén, a 280 m hosszú szelvény 50-120 métere 
között húzódnak. A terep formáihoz illeszkedő, kismé
retű település további részeit feltehetően szintén déli 
irányban kell keresnünk. 

A lelónely egyik legjelentősebb korszakát a fejlett 
mészbetétes kultúra nagyméretű, a magasabb részek vi
szonylag erős erodáltsága miatt meglehetősen sekély (0,5-
1,20 m) gödörkomplexumokkal és kisebb, kerekded göd
rökkel jelentkező települése jelenti. A komplexumokon 
belül sztratigráfiai módszerekkel mintegy három hori
zont elkülönítése vált lehetségessé; a megragadott különb
ségeknek a kerámiaanyagban való tükröződése egyelőre 
kérdéses. A telep(ek) objektumai a felület első harma
dán, a dombtetőn sűrűsödtek; kisebb amorf gödrök és 
egy fenti 2 komplexumhoz hasonló gödörhalmaz került 
elő a szelvény utolsó harmadának elején. A leletanyag
ból kiemelkedik az enyhén méhkas alakú tároló gödrök 
egyikének alján talált nagyméretű hombár fényezett, fe
kete, inkrusztált farkasfogmintával díszített nyaktöredé
ke. A telep nagyobb része a terepbejárások adatai és sa
ját megfigyeléseink alapján a 2000. évi feltárás szelvé
nyétó1 feltehetően nyugatra és délre helyezkedik el. 

Ugyanezen a területen, a dombvonulat felső, keleti 
részén jelentkeztek az urnamezős kultúra telepmarad
ványai. A kerekded, ni.ély gödrök többé-kevésbé egyen
letesen fedték a felület első harmadának déli részét; jog
gal feltételezhetjük, hogy a település maga déli irányba 
folytatódik. A korszak tárgyi anyagából egy a 7. sz. ob
jektumból eló'került tűzikutya („holdidol") töredéke 
emelhető ki. 

A szelvény nyugati végén, az egyik mészbetétes gö
dörkomplexumba ásva két, T alakban kapcsolódó, kb. 
É-D, illetve K-Ny irányú árkot találtunk, melyeket a 
beló1ük előkerült tárgyanyag a római korhoz (1-2. szá
zad) köt. Betöltésükbó1 számos valódi sigillatatöredék, 
sárga festett kerámia és fémsalak került elő. Szintén a 
római időszakhoz kötődik a 199. objektumszámú négy
szögletes, lemélyített füstölőkemence; fölötte, már a 
szántáshatáron erősen erodált, gyengén megfogható, 
csupán bizonytalan foltokban jelentkező padlómarad
ványok. Jelentős mennyiségű római kerámiát találtunk 
még néhány középkori, 12-13. századi kemence platni
alapozásában. 

A terepbejárások során a Buga-szeg tábla keleti szé
lénél jelentős mennyiségű Árpád-kori kerámiát talál
tunk; a 2000. évi szelvény keleti végén megfigyelt se
kély, egyenes keresztirányú árkok esetleg már az e kor
szakban virágzott település szélét jelzik. 

A 12-13. századi település nyomai a felület máso
dik harmadában és utolsó harmadának első felében 
sűrűsödtek; ez gyakorlatilag a domb keleti lejtője. Há
rom nagyméretű, kb. 7x12 m-es ház mintegy 1 m-re 
lemélyedő pincerészét tártuk fel; a házak hosszanti ol
dalának közepén lépcső maradványait, aljukon cölöpös 
osztófalak nyomait rögzítettük. Minden épületnél a pad
ló többszöri megújítását figyelhettük meg. A házak kö
zötti téren 2-3-as bokrokban elhelyezkedő, közös hamu
sgödörre nyíló felszíni és leásott, épített kupolás kemen
céket találtunk. A mintegy 20 kemence sütó1apját sa
lakkal, kővel vagy kerámiatöredékekkel alapozták 
(kettőnél szinte kizárólag római kerámiát használtak! ) ;  
a platnik nagyobb részénél két-háromszori megújítás 
nyomait figyelhettük meg. Három erősen elszántott 
kőpakolásos kemence értékelhetetlen állapotban lévő 
maradványait is azonosíthattuk. Az épületek körül 
nagyméretű, egyenes falú, kerek gödröket tártunk fel; 
sajátságosan rétegzett betöltésük tanúsága szerint egy
kor ülepítésre használhatták ó'k.et (pontosabb behatá
rolás az anyagminták elemzése után lehetséges) . A fel
tárt teleprészlet feltehetően az egykori falu peremén 
vagy közelében elhelyezkedő munka- vagy műhelykör
zethez tartozott, melynek további részei valószínűleg 
déli és északi irányban húzódnak. 

A 2000. évi feltárás során igazolást nyert a csomó
ponti rész teljes feltárásának szükségessége; a már a te
repbejárások során is megfigyelt 5 korszak meglétét si
került bizonyítani, s a listát még egy hatodik időszak 
jelenlétével is (Balaton-Lasinja kultúra) bővíthettük. Be
határoltuk az egyes korszakok anyagának valószínű el
helyezkedését és várható sűrűségét; e két tényező nagy
ban segíti a további munka ütemezését. 

260.  Ordacsehi ,  Csere-föld 
(Somogy megye) R, B ,  LT, Ró, Á 

SEBŐK KATALIN 

Lelónelyünk(S 27. sz.) az M7-es autópálya ordacsehi be
kötőútjától kb. 1 km-re K-re helyezkedik el egy ÉNy
DK-i irányú dombon. A nyugat feló1 szomszédos Buga
szegtó1 egy újkori telepített erdősáv és egy vizesárok, a 
keleti Kis-töltés nevű határrésztó1 szintén árokkal hatá
rolt vízfolyás választja el. Az előzetes terepbejárás szór
ványos leletanyaga alapján őskori és középkori (12-16. 
század) telep maradványára lehetett számítani, a geofi
zikai felmérés is viszonylag kicsi, szórt lelónelyet jelzett 
a nyomvonalba eső területen. A munkát 2000. szeptem
ber 14. és november 22. között végeztük el. 14 750 m2-
nyi felületen 406 objektumot tártunk fel az autópálya 
144+250-144+560 km szelvényei között. 

Öt régészeti korszak nyomára bukkantunk. A lelő
hely K-i felében eló'k.erült nyolc Balaton-Lasinja-kultú
rához tartozó gödör kevés kerámiával. 

A leló11ely középső, legmagasabb részén a kisapos
tagi kultúra birituális temetőjét sikerült feltárni, amely 
9 szórt hamvas és urnás, valamint 3 csontvázas temetke-
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zésbó1 állt. A hamvasztásos sírok, mivel a humusz alján 
helyezkedtek el, jórészt erősen bolygatottak voltak. A zsu
gorított csontvázas sírok mindegyike tartalmazott vala
milyen mellékletet, kis bögrét, bronz halántékkarikákat, 
fejdísz bronz csövecskéit, csigagyöngyöket, díszeket. 

A második legtöbb településobjektum (34) a La 
Tene C-D időszakból származik. Utóbbiakhoz különböző 
rendeltetésű gödrökön kívül 17-18 földbe mélyített épít
mény tartozik, amelyekben sok esetben a tetőszerkeze
tet tartó cölöpök nyomait és - akár kétszer is megújított 
- tapasztott padlót találtunk. Érdemes külön megemlí
teni az in situ, vagyis eredeti helyzetben talált tárgya
kat, így 16 hálónehezéket egy kupacban (70. obj.) vagy 
egy lapos, téglalap alakú, esetleg „munkalapként" funk
cionáló kődarabot (2. obj .) , továbbá a leletek közül or
sógombokat, egy ép fibulát, karkötőt, csont hajtű töre
dékét és egy kardkötő lánc darabját. 

A római kort három földbe mélyített, cölöpszerke
zetű ház, egy kút, tagolt körárok és néhány gödör képvi
seli (13-16. objektum) . A vízfolyáshoz közeli egyik gödör 
alján kiálló fakarókat figyeltünk meg ebbó1 a korszakból. 

A legnagyobb teleprészlet az Árpád-korhoz köthető 
(120-125. objektum) számos gödörrel, szabadon álló ke
mencével, illetve tüzelónellyel. Több kemencecsopor
tot figyeltünk meg, amelyekhez egy nagyobb munka
gödör tartozott. Néhány esetben a tetőtartó cölöpök nyo
mai is jól látszódtak. A külső kemencék jelentős részé
nek alját cserépréteggel rakták ki. Feltehetően Árpád
kori a lelónely keleti végében található kút. 

Megfigyeléseink szerint a LT C-D, a római és az Ár
pád-kori telep objektumai a megnyitott felület teljes 
hosszában megtalálhatók, a dombtetőn sűrűsödnek és 
szélein szórványosabbak. Eló'került egy ismeretlen ko
rú, melléklet nélküli csontvázas gyermeksír is, a kelta 
kornál késóbbi lehet, mert az egyik kelta ház sarkára 
ásták. Valószínűleg az általunk feltárt leló11ely összetar
tozott az Ordacsehi, Buga-szeg S 29. sz. lelónellyel. 

GALLINA ZSOLT - SOMOGYI KRISZTINA 

2 6 1 .  Ópusztaszer, Szermonostor 
( Csongrád megye) Á 
A 2000. június 21-tó1 szeptember 24-ig tartó feltárás so
rán a 93/2, 95/2, 95/4, 95/5 és 95/6. szelvények terüle
tén, 3000 m2-es felületen dolgoztunk, ahol feltártuk a 
tatárjárás utáni, úgynevezett „fakolostor" É-i szárnyá
nak 4 újabb helyiségét. Az épületnek ezt a szárnyát négy
szer újították meg, illetve bővítették a megfigyelt építé
si periódusok szerint. A feltárás különösen fontos ered
ménye, hogy az alapozási árkokba állított gerendavá
zas, agyagfalú épület felmenő falainak maradványait si
került több helyen kibontanunk. Gazdagnak mondható 
leletanyag került napvilágra, amibó1 az egyes építési pe
riódusokat korhatározó érmeken kívül jelentős a kerá
mia-anyag is, mivel a Szeren eddig viszonylag kevésbé 
ismert korszak anyagi kultúráját képviseli. Az idei mun
kával a „fakolostor" több, mint fele vált ismerté. Eddigi 

ismereteink szerint az épületegyüttes használata a 13.  
század második felétó1 a 14. század végéig tarthatott. 

A fenti munkával párhuzamosan elvégeztük a ta
tárjárás előtti kolostor-épületegyüttes D-i kapu tornyának 
az alaprajzi rekonstrukcióját a 91/3, 92/4, 92/5, 95/1 és 
95/3. szelvények területén. Ezzel a kolostorudvar D-i 
kerítés falának egy szakasza, valamint a közvetlenül egy
más mellé épített szögletes és kerek torony alkotta D-i 
kapubejáró alaprajzi bemutatása valósult meg, össze
sen kb. 65 m3 kőfal megépítésével. 

262. Öskü, Kikeri-tói gát 
(MRT 2 .  k. 3717. l h . )  
(Veszprém megye) ú 

VÁLYI KATALIN 

2000. augusztus 7-11.  között kisebb kutatást végeztünk 
a gátnál, melynek fő célja a gát alapozási mélységének 
meghatározása volt. 

Az É-i oldalon ásott négy kutatóárok közül kettóben 
1 ,10 m-nél már feljött a talajvíz, a harmadikban - miután 
a laza homok- és kavicsrétegek miatt erősen omlott - 2,80 
m-nél abbahagytuk a mélyítést, a negyedikben 3 m kö
rül sikerült megtalálnunk a törtkő zúzalékon nyugvó ala
pozást. Itt is feljött a talajvíz. Leletanyagot - kivéve egy 
valószínűleg újkori vas fokosbaltát - nem találtunk. Az 
egykori gáthoz kapcsolódó járószint 90-110 cm mélyen 
helyezkedik el. Elbontottuk az áteresz É-i végénél lévő, 
két gúla alakú, hengeres, felfelé keskenyedő modern tol
dást. A mögötte lévő falszövet is modem, kisebb kövekbó1 
rakott. Így a gátat eredetileg - legalábbis a tetejénél -
valószínűleg csak egyetlen sor kváderbó1 falazták. 

Több helyen vakolatmintát vettem. A szelvényeket 
dokumentálás után visszatemettük. 

Konzulens: Juan Cabello régész. 

263.  Őcsény, Pusztagyörke 
(Tolna megye) Kö 

RAINER PÁL 

Földvárakkal kapcsolatos légi felderítés közben bukkant 
fel Őcsény, Pusztagyörke dűlóben a középkori telepü
lés temploma. A 2000. augusztus elején készült légi fo
tón, a zöld kukoricában határozottan mutatkozott a 
templom alaprajza. A szabályosan keletelt templom egy
hajós, szentélye valószínűleg félkörös záródású. A sek
restye É feló1 kapcsolódik a hajó falához. A templom 
teljes hossza kb. 18 m, szélessége kb. 6 m. A sekrestye 
mintegy 3x4 m-es. 

A templom területén, a felszínen tégla- és kőtöre
dékek, kevés embercsont, és viszonylag sok 13-15. szá
zadi edénytöredék gyűjthető. Feltűnően gyakori a gra
fitos osztrák fazékperem. 

Ugyanitt földradarral is végeztünk mérést. A műszer 
határozott fekete foltokkal jelezte a templom környé
kén lévő sírokat és a templomfalakat. 

MIKLÓS ZSUZSA 
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26Li . Paks, Dunakömlőd, Bottyán-sánc · 
( Sánchegy) ,  római vicus 
(Tolna megye) B, Ró 
2000. júliusában mintegy 180 m2 új felületet nyitottunk 
meg a Bottyán-sáncon lévő római település (auxiliaris 
vicus) régészeti kutatására. A munka két helyszínen 
folyt. Az első munkahelyen az 1999. évi szelvényekró1 
D-re a szelvényraszterünknek megfelelően 6 db új 5x5 
m-es szelvényt mértünk ki. 

Ettó1 a területtó1 mintegy 60-70 m-rel DNy-ra, a 
Sánchegy u. 30. és 29. számú fölötti löszpart szélén volt 
a második munkahely, ahol két említett területen régé
szeti objektumok metszetei mutatkoztak a tavasszal fris
sen leomlott löszfal felső részén. Az itt folytatott feltá
rás révén megerősítést nyert, hogy a lejtős, meredek te
rep ellenére a területen is sűrű római beépítettséggel 
számolhatunk, amit egyfeló1 a gazdag kerámiaanyag (1. 
század közepe - 4. század vége), másfeló1 a több egy
másba ásott gödörobjektum tanúsít. 

Az első munkahelyen, a P/6-os szelvénybó1 több 1 .  
század második felére keltezhető gazdasági rendeltetésű 
gödörobjektum került elő. Betöltésük szürkéssárga szín(í, 
keményebb, agyagfoltos jellegű, kevés kerámiát tartal
mazott. 

Kiemelendő, hogy igen sok Claudius-Flavius kori 
terra sigillata-töredék került elő a szelvény teljes felüle
tébó1, az objektum felső elszántott részébó1. 

Valamivel késóobi periódushoz tartozott a P/6-os 
szelvény K-i végében, valamint a teljes R/6-os szelvény
ben jelentkező nagyméretű, szabálytalan kör alakú gaz
dasági objektum. Betöltésének felső része szürkés, nö
vényi lenyomatos rétegbó1 állt, alját pedig szürke, ki-
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sebb faszénszemcsékkel vegyes, agyagos humuszbeisza
polódás alkotta. 

Keltezésnél támpontul szolgál, hogy Claudius-Flavi
us kori objektumok közül többet is metsz, viszont a 2 .  
század elejéró1 származó kavicsos sóderes útalapozás
nál biztosan korábbi. 

Az R/6-os szelvény ÉNy-i részén került elő a koráb
ban már több szelvényben megfigyelt, hol lazább, hol 
keményebb rétegekbó1 álló kavicsos-sóderos feltöltés, 
amelyet út, vagy téralapozásnak határozhatunk meg. 
Hasonlóan az előző évi feltáráshoz pontos kontúrvona
la nem volt megfigyelhető. Aljáról Consp. 20-as (Claudi
us-Flavius kori) terra sigillata edény aljtöredéke, a fel
sóob lazább sóderes rétegbó1 pedig egy pannóniai szür
ke pecsételt edénytöredék került elő. A sóderes útala
pozást így az eddigiekkel összhangban az 1. század leg
végére, 2. század elejére datálhatjuk. 

A késő római periódust képviseli egy 120 cm át
mérőjű, kerek hulladékgödör, melynek betöltésébó1 sok 
állatcsont, salak (fém és mázsalak) , kő, tegula, valamint 
bronzkori és római kerámia került elő. A jellegzetes, késő 
római zöldmázas edénytöredékek alapján a 4. század má
sodik felére keltezhető a gödör betöltése. A P/6-os, P/7-
es szelvények között egy kerámiában, állatcsontban gaz
dag, kör alakú, 1 ,5 m átmérőjű, 2 m mély verem került 
elő. Noha betöltésének zöme római kori kerámiából állt, 
néhány kora népvándorlás kori edénytöredék alapján 
az 5-6. századra keltezhető az objektum. 

A leleteket a szekszárdi Wosinszky Mór Múzeum
ban restaurálják, majd azt követően a paksi Városi Mú
zeumba kerülnek. 
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2 6 5 .  Paks, Dunakömlőd, Ürge-hegy DK-i nyúlványa 
(Tolna megye) U, Ró 
2000 márciusában a Dunakömlődi Agrár Rt. földkiter
melési munkálatokat végzett az ott futó földút partolá
sával az egyébként legeló"ként használt területen. En
nek során egy ép római kori agyagedény került elő né
hány emberi csont társaságában, melyet beszolgáltat
tak a paksi Városi Múzeumba. 

Az előzetes terepbejárást követően szondázó-lelet
mentő ásatást kezdtünk a leló'helyen, remélve, hogy ró
mai kori temető nyomaira bukkanunk. A leletmentésre 
2000. május 15-26. között került sor. Két egymást keresz
tező, valamint 3 különálló kutatóárkot nyitottunk a part
oldal közelében. Az 1. sz. árokban egy neolitikus tüzelő
hely (kemence?) nagymértékben elpusztult nyomait tud
tuk csak megfigyelni: egy 110x105 cm-es kiterjedésű, agyag
tapasztásos, félkör alakú foltot. Innen néhány kisebb mé
retű neolitikus kerámiatöredék is felszínre került. 

A II., IV. sz. árokban semmilyen régészeti jelenség
gel nem találkoztunk. A III. sz. árokban, melyet közvetle
nül a gépek által részben elhordott partvonalra meró1e
gesen jelöltünk ki, egy római kori sír ÉNy-i sarkát sikerült 
feltárni, melybó1 egy kisméretű, szürke bögre került elő. 

Miután minden bizonnyal az itt elhelyezkedő kisebb 
római kori temető nagy részét a mostani, s a már koráb
bi földkitermelő munkák során elhordták, s újabb régé
szeti jelenséggel egyik kutatóárok sem szolgált, a továb
bi kutatás feleslegessé vált. 

266 .  Paks, Hegyes-puszta 
(Tolna megye) 1 

PÉTERFI ZSUZSANNA 

Az 1999. december 22-i havas légi fotón úgy látszik, hogy az 
É-D-i irányú dombot D feló1 átvágással védték a domb foly
tatásától. 2000 tavaszán terepbejárást végeztem, akkor szán
tott, boronált volt ez a domb. Az átvágás csak igen gyengén 
látszik, enyhe terephullám formájában. Oldala közepesen 
meredek, legelő. Leletet a felszínen nem találtam. 

A földbe kukoricát vetettek, ősszel búza kerül bele, 
ezért felmérésére 2001 nyarán, aratás után lesz lehetőség. 

267. Penc, Alsópenc, Mulató u tca 
(MRT 9. k. 221 1 8. lh . )  
( Pest megye) B,  Á,  Kk 

MIKLÓS ZSUZSA 

A 612/18. hrsz. telken álló ház pincéjének gödrében 
nagy, sötét színű, újkorinak látszó beásásból bronzkori, 
Árpád-kori, középkori, 17. századi cserepeket, paticstör
meléket, ember- és állatcsontot tettünk el. 

268 .  Perkáta 
( Fejér  megye) Kö 

TETTAMANTI SAROLTA 

A tervezett M8-as autópálya nyomvonalán terepbejárást 

végeztünk 2000. október 1. és december 31. között. A köz
ség határában az M8-5 és M8-6 jellel regisztrált, 100x100 
m kiterjedésű leló'helyekró1 középkori kerámiát gyűjtöt
tünk, ami az István Király Múzeumba került. 

269. Perkupa, Dobódél 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, Kö 

SZALAI TAMÁS 

A 2000. október 24. és december 31. között végzett te
repbejárásunk során regisztráltuk az alábbi leló'helyeket. 

Dobódél falucska egy, a Bodva ártere fölé félsziget
szerűen kiemelkedő platón van, közigazgatásilag a fo
lyó túloldalán fekvő Perkupához tartozik. A pár házból 
álló település a platónak csak a felső harmadát foglalja 
el, így a kiemelkedés egészét rövid idő alatt be tudtuk 
járni. A plató oldalán, az ártér felé boronálás után, ma
gán a dombon azonban csak kaszálón járhattunk, így 
nem tudtuk eldönteni, hogy a Kertalja elnevezésű terü
leten az alábbiakban külön ismertetendő leló'helyek kö
zül egy vagy több összetartozónak tekinthető-e? 

1. sz. : a dombtetőn lévő kaszálón, az ürgelyukakból 
őskori kerámia, szórványosan patics került elő. Ezt a te
rületet a 2-es leló'helytó1 a gyenge észlelési körülmények 
mellett is feltűnően nagyobb intenzitása miatt különí
tettük el. 

2. sz.: a plató teljes területén, rossz észlelés mellett 
kevés őskori kerámiát találtunk. 

3. sz. : a plató déli oldalán, a boronált területen, kö
zepes észlelés mellett őskori és középkori kerámiát ta
láltunk. 

4. sz.: a kiemelkedés északi szélén középkori kerá
miát találtunk. 

A Dobódélró1 Per kupára vezető úttól keletre, a Sza
rukő-oldal nevű határrészben gyenge észlelési körül
mények között a tarlón őskori kerámiát és paticsot gyűj
töttünk. 

CZAJLIK ZOLTÁN 

2 70. Petőfiszál lás, Galambos-éri csatorna 
(Bács-Kiskun megye) Á 
Az M5 autópálya építését megelőző régészeti feltárások 
keretében leletmentő ásatásra került sor a község hatá
rában, a Szentkúti kegyhelytó1 kb. 5 km-re DK felé (M5 
125,5-125,6 km szelvény) , a 232. sz. leló'helyen. A terve
zett nyomvonal itt kb. 2 km hosszan párhuzamosan ha
lad a Galambos-éri csatornával, s átvág egy a mély fek
vésű, vizenyős-zsombékos környezetbó1 erőteljesen 
kiemelkedő Ny-K irányú, hosszan elnyúló földhátat. Ezen 
a természetes magaslaton, a csatorna bal partján 180x40 
m-es terület lehumuszolására került sor. A területen hú
zódó laza szerkezetű Árpád-kori település objektumai
nak csak egy részét tudtuk feltárni: karám, gödrök és cö
löpszerkezetű felszíni építményeik nyomai kerültek elő. 
A feltárást az időjárás miatt nem tudtuk befejezni. 

BALOGH CSILLA 
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2 7 1 .  Petrivente ,  Újkúti-dűlő 
( Zala megye) U 
Az 1992-ben terepbejáráskor talált újkó'kori lelónelyró1 
1999-ben légi fényképeket és geofizikai felmérést készí
tettünk. Világosan kiderült, hogy egy kettó's árokkal kö
rülvett újkó"kori települést szel át az M7 nyomvonala, 
nagyjából a 226. kilométerszelvény közelében (73. sz. 
lh.) .  A település nyomának jó része az északra esó' erdó' 
alá húzódik, a kerító' árkok délró1 övezik az erdó' alá esó' 
központi részt, míg a település többi része az árkokon 
kívül délre fekszik. 

Az É-D irányú Büdös-árok nyugati domblejtó'jén hú
zódik a lelónely É-D hosszirányban elhelyezkedve, pár
huzamosan az ártérre!. Az ártér északkeleti részén 
ugyancsak egy hasonló korú, nagyobb kiterjedésű tele
pülés nyomait figyelhettük meg korábban terepbejárás
kor, de ennek csak déli végét érinti az M7 nyomvonala 
(74. számú, Rigyác, Alsó-mezó' nevű leló'hely) . 

A 226. kilométerszelvénynél, az autóút nyomvonal
szélességének megfeleló'en 4200 m2 nagyságú területet 
tártunk fel 2000. szeptember 25. és december 8. között. 

Összesen 166 objektum került feltárásra, melynek 
legnagyobb része az árkok külsó', déli oldalán helyezke
dett el, míg a belsó' északi részen inkább a keleti rész 
fele kezdenek sűrűsödni a telepjelenségek. Az objektu
mok nagy része és az árkok egyértelműen a középsó' 
újkó'kori Sopot-kultúrába tartoznak, míg a dunántúli vo
naldíszes kultúra keszthelyi csoportja sokkal kevesebb 
objektummal képviselt a lelónelyen. A házakra az észak
déli irányú hosszanti árkok által körülvett részek utal
nak. Kiemelkedó' leleteink a vörös festésű edénytöre
dék, továbbá idoltöredék, és az égett fagerendák nyo
mai, melyeket in situ sikerült kiemelnünk. A lelónely 
feltárását 2001 tavaszától folytatjuk. 

Konzulens: dr. Kalicz Nándor; munkatárs: Havasi 
Bálint. 

272 .  Pécs, Szen t  István tér 
( Baranya megye) Ró 

HORVÁTH LÁSZLÓ 

A feltárás tárgyát képezó' V. számú ókeresztény építményt 
1913-ban a Péter-Pál sírkamra elsó' helyreállítása során 
már megtalálták, de feltárására akkor nem került sor. 
1939-ben a tér csapadékvíz-elvezetési munkái közben 
Gosztonyi Gyula újból észlelte az épület egyik falát. 1999-
2000-ben a végleges védó'épület építésekor az V. számú 
sírkamra Ny-i fala teljes hosszában kibontakozott, ezután 
a feltárást nagyobb szelvény nyitásával folytattuk a Pé
ter-Pál sírkamrától K-re esó' területen. 

Az V. számúnak nevezett ókeresztény építmény ro
mosan, de jó állapotban megmaradt nyolcszögletű épü
let, amelynek Ny-i traktusát, É-i zárófalát és D-i bejáratá
nak egy részét volt módunkban feltárni. A sír kamrán be
lül bolygatott melléklet nélküli sírok is eló'kerültek. Falai 
téglából és kóbó1 készültek, belsó' felszínükön sárgásfe
hér színű eredeti vakolat nyomait rögzítettük. A feltárá-

son megállapítható volt, hogy az épület többszöri átépí
tésen esett át, az eredetileg nyolcszögű épületet D-ró1 
kibó'vítették és valószínú1eg az É-i oldalon is van egy hoz
záépítés. A feltárási terület K-i oldalán rossz minó'ségű, 
szabálytalanul rakott fal a szakirodalomból ismert és ko
rabeli térképeken is jelölt középkori építmények falak.ént 
értelmezhetó'. (Szathmáry palota, és az úgynevezett hol
tak kápolnája). Az ásatási idó'szakban az V. számú sírkam
ra kb. kétharmadát tártuk fel. Tekintettel az építmény 
alaprajzi különlegességére, jó állapotára, a feltárást szük
séges folytatni, a teljes alaprajzi tisztázás érdekében. A 
feltárás 2000. október 13-án fejezó'dött be. 

273.  Pécs, Virág-ház 
(Baranya megye) Ró 

KÁRPÁTI GÁBOR 

A Virág-ház falába beépített sírkó'töredék a korábbi va
kolat leszedésekor került eló'. A ház renoválási munká
latainak folytatása eló'tt szükségesnek tartottuk kieme
lését, amelyre 2000. június 23-án került sor. A kó' har
madlagos helyzetben volt (másodlagosan küszöbnek 
használhatták fel) , így töredékesen maradt ránk. Az írott 
felület egy darabja van meg, melybó1 a III. sz. itáliai lé
gió igen ritka hazai emlékére következtethetünk, a 2.  
század végéró1. A kó' feldolgozása hozzájárulhat a Mar
cus Aurelius által felállított légió pannóniai jelenlété
nek tisztázásához. 

2 71.i . Pi lis, Mil lenniumi park, középkori 
templomdomb 
(Pest megye) Kö 

GÁBOR ÜLJVÉR 

A feltáratlan középkori templomhely dombján a pilisi Pol
gármesteri Hivatal Emlékparkot létesített. A magas domb 
közepén fakeresztet állítottak. Ettó1 6,5 m-re K-re egy 
22x80 cm széles kegyeleti sírhelyet ástak. A kb. 65 cm 

mély gödörben habarcsos építési törmeléket, fél téglákat 
figyeltem meg, illetve DK-i sarkában fekete döngölt föld
alap 20 cm-es részletét. Egy idomtégla is eló'került és egy 
vasszeg. Minden további munkát sikerült leállítani. 

TARI EDIT 

2 75. Pincehely határa 
(Tolna megye) Ő, R, LT, Ró, Á. Kö 
A településen 1999. december 8-án végeztünk légi fel
derítést, 2000. március 7-én pedig terepbejárást. 

Belső-sarok: A ma álló épülettó1 ÉNy-ra fekvó' dom
bon a Pap-szigeten talált leletekkel megegyezó' (ó'skori, 
római és középkori) anyagot találtunk. A lelónely foly
tatódik a dombon keresztülfutó fasortól É-ra a földútig, 
majd azon túl is, Ny-ról a halastó, K-ró1 a mocsaras rét 
által határolva. Nem sikerült megállapítanunk, hogy a 
légi felvételeken látható kettó's körülkerített terület ré
gészeti objektum-e vagy nem. 

1 91 
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Méhesek-alja: A terepen azonosítottuk a kb. 30 m 
átmérőjű, sánccal körülvett, 2 m relatív magasságú ma
gaslatot. A sánc viszonylag jó állapotú, kivéve a Kapos 
felöli oldalát, mely csak nyomokban látható. Területét 
nem szántják, rajta leleteket nem találtunk, közvetlen 
környékén azonban néhány őskori és középkori cserepet 
gyűjtöttünk. 

Nagy-tó, volt Bogaras-puszta: A légi fotón látható épü
letnyomokat azonosítottuk, a szántóföldön nagy területen 
rengeteg újkori épülettörmeléket találtunk, az egykori 
épületek iránya nagyjából É-D, kiterjedésük is jól meg
állapítható volt. Régészeti leletanyagot nem találtunk. 

Pap-sziget: Az ártérbó1 kiemelkedő, meredek oldalú, 
Torma István által már bejárt, minden oldalról vizenyős 
réttel övezett egykori sziget fennsíkjának teljes területén 
őskori, római és középkori leleteket találtunk. 

A Pincehelyhez tartozó Görbőn 2000. június 22-én 
végeztem légi felderítést a terület fölött. 

A Bogár-tanyán Árpád-kori és középkori település 
nyomait fényképeztem le, melyet homokbányászás 
veszélyeztet. 

A Lelenc nevű határrészben rézkori (péceli kultúra) 
és  vaskori (kelta) erődített település (?) nyomait 
(gödörfoltok, kettős lineáris nyom) dokumentáltam. 

BERTÓK GÁBOR 

2 76 .  Polgár, Kenderföld, Majoros-tanya 
(Hajdú-Bihar megye) U, B, Szk, Sza , Ge? , A, Á, Kö 
A 2000. évi ásatás az 1999. július 5. és október 8. között 
végzett megelőző feltárás folytatása, illetve befejezése 
volt; 2000. július 7. és augusztus 18. között folyt. Ennek 
során 153 objektum feltárására került sor, 318 sztrati
gráfiai egységet különítettünk el. Ezzel a kinyitott 
50x120 m-es szelvényben lévő régészeti jelenségek 98%
át feltártuk és a megelőző feltárást befejeztük. 

2000-ben a következő korszakok jelenségeit tártuk fel: 
1. Középső neolitikum vége (késői alföldi vonaldíszes 

kultúra bükki, szakálháti, szilmegi elemekkel): A középső 
neolit végi település részeként elsősorban hulladékgöd
röket, valamint egy cölöpszerkezetes ház cölöplyukait 
tártuk fel. Sikerült feltárnunk - ezúttal a löszhát DK-i 
oldalán - egy újabb áldozati kutat. Az előző évi 7 neolit 
sírhoz képest ez évben 11 zsugorított csontvázas sírt tár
tunk fel. Tájolásuk kivétel nélkül DK-ÉNy volt. Leggaz
dagabb a 381.  sz. objektumszámú, bal oldalára erősen 
zsugorított, valószínűleg felnőtt nő sírja volt. Mindkét 
karján csiszolt márványgyöngyökbó1 álló karláncot, nya
kában pedig márványgyöngyökbó1 és 4 db spondylus 
csüngó'bó1 álló nyakláncot viselt. Jobb könyöke elé egy 
folyami kagylót helyeztek a sírba. 

2. Kora bronzkor vége-középső bronzkor eleje (Hat
vani kultúra) : A kenderföldi tell perifériájához tartozó 
jelenségként értelmezhető, egy textilbenyomással díszí
tett amforatöredéket tartalmazó kutat bontottunk ki. 

3. Középső bronzkor (Füzesabonyi kultúra) : A lösz
hát tetejét elfoglaló és a tell felé húzódó középső bronz-

kori temető DK-i (nánási országút felöli) szélét sikerült 
lehatárolnunk. Legnagyobb meglepetésünkre ÉNy felé 
(a vasút irányába) a löszháton lévő legszélső sírok után 
egy kb. 30-40 m széles üres sáv következett, ahol nem 
kerültek elő bronzkori temetkezések, viszont utána to
vább folytatódott a bronzkori temető. 

Ebben a szezonban 24 középső bronzkori temetke
zést tártunk fel, melyek között két szórt hamvas is volt. A 
férfi sírok vagy D-É, vagy DDNy-ÉÉK, míg a női sírok É
D, vagy ÉÉK-DDNy tájolásúak voltak. Több gazdag edény
és fémmelléklettel (peremes bronzbalta, trianguláris ala
kú, szegecselt markolatlapú bronztőr, bronzvéső, külön
böző típusú tűk) ellátott sírt is sikerült feltárnunk. Egy 
fiatal férfi sírjában a négy edénymelléklet mellett egy 
arany hajfonatkarikát is találtunk a koponya mögött. 

4. Késő bronzkor: A Kárpát-medencei halomsíros kul
túra sírgödre kerek, az urnánál kicsit szélesebb volt. Ur
naként egy kónikus aljú, öblös testű, enyhén kónikus 
nyakú, egyenesen levágott peremű edény szolgált. Az 
edény hasán négy széles szalagfül volt szimmetrikusan 
elhelyezve. Valószínűleg az urna szájába helyeztek bele 
egy lúányzó aljú, tojástestű, hengeres nyakú, a perembó1 
induló két füllel ellátott vörös színű fazekat. Az össze
roppant urnában előkerült még egy harmadik, kissé kó
nikus nyakú, egyenesen levágott peremű edény perem
töredéke is. Az urna belsejében hamvakat egyáltalán 
nem találtunk, ehelyett vörösre égett paticstöredékekkel 
és faszéndarabkákkal kevert földet tartalmazott. Ez alap
ján feltételezhetjük, hogy ebben az esetben egy szim
bolikus sírról van szó. 

A Gáva-kultúrát néhány hulladékgödör és egy nagy
méretű, félig kibontott és egy teljesen kibontott kút kép
viselte. 

5. Korai vaskor (szkíta): Téglalap alakú, félig földbe 
mélyített házat tártunk fel, melynek egyik sarkába egy 
bal oldalára erősen zsugorított kisgyermek volt temet
ve sírmelléklet nélkül. A háztól kb. 8 m-re egy kb. 80 
cm átmérőjű, függó1eges falú, 1 ,33 m mély gödörben 
négy beledobott gyermek csontvázát tártuk fel. A legal
só váz mellett egy szürke, korongolt, bikónikus testű, 
felhúzott fülű szkíta bögre töredéke feküdt. A vázak a 
gödörben két szintet képeztek: a legalsó váz fölött egy 
vékony steril sárga réteg, e fölött pedig egy szintben há
rom váz feküdt részben egymás mellé, részben egymásra 
dobálva. A negyedik váz sem a gödör alján feküdt, alat
ta volt még egy kb. 30 cm vastag sárgás kevert betöltés. 

6. Római császárkor (2. század) : Fó1eg méhkas alakú 
tárológödrök, illetve egy kút. A kútban kb. 1,2 m-tó1 meg
figyelt 10-15 cm vastag sárga illetve szürke rétegek vál
takozása alapján a kút fokozatos feltöltődésére követ
keztethetünk. 

7. Népvándorlás kor (germán?) : A 477. objektumszá
mú nagy, amorf neolit gödörbe beleásva találtunk egy 
Ny-K tájolású, háton fekvő, nyújtott helyzetű kislány 
csontvázát tartalmazó sírt. Koponyája mellett - egyet
len mellékletként - egy mindkét oldalán fogazott, díszí
tetlen csontfésűt találtunk. 
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8. Késő avar kor (8. század) : Sikerült megtalálnunk 
a tavaly feltárt 7 sírhól álló sírc.soporth07, tartozó tele
pülést, ami a szelvény DK-i szélére esett. Téglalap ala
kú, félig földbe mélyített házakat tártunk fel. A 383. ob
jektumszámú ház egyik sarkában egy kerek kemence, a 
380. objektumszámú házban viszont csak egy kis ovális 
alakú kitapasztott, lapos tűzhely volt. A 383. objektum
számú ház előtt egy téglalap alakú, cölöpszerkezetű, el
kerített karámszerű rész maradványait figyeltük meg, 
mely vélhetően a házhoz tartozott. A 356. objektum
számú ház nem egy egyszerű téglalap alakú, félig föld
be mélyített ház volt, hanem a tetőtartó oszlopok közét 
deszkával töltötték ki, melynek lenyomatát igen jól meg 
lehetett figyelni. A ház sarkában egy mészkó1apokkal 
határolt tűzhelyet bontottunk ki. Egy újabb családi sír
csoport részeként két avar női sír került feltárásra. 

9. Árpád-kor (12-13. sz.) : Az Árpád-kori falu újabb 
objektumait is feltártuk. Félig földbe mélyített házat, 
sarkában téglalap alakú kemencével, szabadtéri kemen
cét hamusgödörrel és a településhez tartozó árokrend
szer további részeit. 

10. Középkor: Felerészt a feltárt felületbe eső, félig 
földbe mélyített ház malomkővel és betöltésében má
zas kerámiatöredékekkel. 

Konzulens: Sz. Máthé Márta. Munkatársak: Sebők 
Katalin, Kriveczky Béla, Anders Alexandra, Rácz Zsó
fia, Szeverényi Vajk régészek; Rák Rezső fotós, Rimnyák 
Bertalan technikus, Váczi Gábor, Kecskés Anita, Nagy 
Éva, Kovács Katalin, Sugár Ildikó, Tóth Gusztáv, Hamar 
Dávid, Péterváry Tamás egyetemi hallgatók. 

2 7 7. Poroszló, Vár 
( Heves megye) Kö 

DANI JÁNOS - v. SZABÓ GÁBOR 

A várat Anonymus, mint honfoglalás kori várat említi, 
de nem utal arra, hogy korábbi, vagy a magyarok által 
létesített vár volt-e. Poroszló a Sártiván-Vecse nemzet
ség Poroszlai ágának volt a birtoka, ahol a nemzetség 
monostora is állt. Utóbbira 1219-bó1 van az első ada
tunk. Poroszlóra a 13-14. századból sok egykorú adatot 
ismerünk. A királyok itt többször megfordultak és okle
veleket is kiadtak. Fontos átkeló11ely volt a Tiszán az 
Eger völgyébó1 Debrecen felé vezető úton. Ez vámbe
vételt is jelentett, ami 1289-ben a déli ciszterci apátsá
gé, 1346-ban Miklós pécsi püspöké és rokonaié volt. A 
várat külön nem említik, de 1248-ban a szárazföldi és 
vízi vám egyharmadát és Poroszló felső részén az ud
varhelyet az egri káptalan kapta. Utóbbi adatot a föld
várra vonatkoztathatjuk, mert Poroszló ÉK-i végét, ahol 
a földvár is van, ma is „Felvég"-nek nevezik. Poroszló, 
mint település, tovább élt, de a várról, annak pusztulá
sáról nincs adatunk, feltehetően legkésóbb a tatárjárás 
után megszűnt létezni. 

A várban Szabó János Győző végzett ásatást 1978- és 
1983-ban. Összesen hat átvágást végzett a teljesen lepusz
tult sánc helyén. A sánc belső szélén több helyen is előke-

rült a rekeszes faszerkezet, ennek szélessége 2 m körüli. 
Ennek támaszkodott maga a sánc, az egésznek talpszé
lessége 11 m. A gerendák részben megégtek, elszenesed
tek, részben barnára korhadtak. Több esetben teljesen 
elpusztultak, de a lenyomatuk alapján azonosítani lehe
tett őket. Ásópapucs, vaskés, rombusz alakú kétélű nyíl
hegy és hullámvonallal díszített cserepek voltak az egy
kori, ma 120-125 cm mélyen lévő járószinten. 

Szabó János Győző a sánc korát az ásatási naplóban 
tett előzetes megállapítása szerint a 10. század második 
felére datálta. Az alsó rétegekben neolitikus (szakálháti 
típus), rézkori (bádeni-péceli) és kelta kori telep ma
radványai is előkerültek.19 

A várról 1978-ban a székesfehérvári geodéziai főis
kola egyik tanára és egy hallgatója szintvonalas felmé
rést készített. Ez nagy vonalakban ugyan tájékoztatást ad 
a vár területéró1, de pontos kiterjedését nem jelölték be, 
egyes helyeken félrevezető lehet. Ezért 2000 júniusában 
új felmérést készítettem, a kataszteri térképbe jelöltem 
be a vár körvonalát. Annak ellenére, hogy a vár' teljes 
területét a falu házai és kertjei foglalják el, ezt meglehetős 
pontossággal lehetett elvégezni, mert az egykori külső 
sáncárok belső széle legtöbb helyen jól megállapítható. 
Az árkot többnyire már betöltötték, de nagy vonalakban 
ez is azonosítható. A várat átszelő fő forgalmi útvonal 
(Kossuth L. u.) és az erre meró1eges mellékutca (Földvár 
u.) vonalában az árkot vízszintesre feltöltötték, de a vár 
ÉK-i sarkában egy mellékutca az egykori sánc vonalában 
ma is hirtelen lejt, pontosan jelezvén a vár szélét. Ezen a 
sík területen a jelenlegi domborzatot ezúttal figyelmen 
kívül hagytam, mert a sok házépítés és a kertek kialakítá
sa miatt az eredeti állapot teljesen megváltozott, ezért 
csak síktérképet készítettem. A vár DK-i és D-i oldala a 
Tisza egykori ártere feletti magas partra támaszkodik. 

A vár alakja ovális, csak az ÉK-i oldalon mutat egye
nes vonalat. Átmérője kb. 246x210 m. A telekhatárok 
legtöbb helyen az egykori sánc és árok vonalához iga
zodnak.20 

278.  Prügy, Hegyeshát, homokbánya 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 

NovÁKI GYULA 

A miskolci Herman Ottó Múzeum megbízást kapott a 
Prügy-Hegyeshát védőnevű bánya leendő területének ré
gészeti állapotfelmérésére. Cél a területen előforduló ré
gészeti lelónelyek felszíni nyomainak meghatározása. A 
terület helyszíni szemléjét 2000. február 25-én és 28-án 

1 9 SzABÓ J. GY.: RégFüz Ser. I. 32 (1979) 132, 37 (1984) 93· - Az 1978. 
és 1983. évi ásatás naplója és az 1983. évi előzetes jelentés az egri 
Dobó István Múzeumban van. Szabó J. Győző hagyatéka 11. sz. 
doboz. 

20 A felmérés publikálva: NovÁKI GY.-l:lARÁZ Cs.: Őskori és közép
kori erődített telepek, várak Heves megye Mátrán kívüli terüle
tén. Agria 36 (2000) 14-:15., 20-21. kép. 
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végeztük el a Prügytó1 K-re 1 kilométerre található, a 
Prügy-Taktabáj közút É-i oldalán. A vizsgált terület a 
Prügyi-főcsatorna, valamint az abba É-ról csatlakozó Pe
res-Kígyós-ér találkozásánál található, DNy-ÉK irányban 
húzódó, 1 km hosszú, keskeny homokhát, a Hegyeshát
dú1ő. Területe a mocsaras, vizenyős területekkel tagolt 
környezetbó1 markánsan, 4-6 méterrel kiemelkedik. 

A homokhát gerincének közepén, a magassági pont 
körül mintegy 20 méteres sugarú körben több őskori 
kerámiatöredéket találtunk. A homokhát keleti felében 
nagy mennyiségű bronzkori kerámiatöredéket gyűjtöt
tünk a felszínen. A dombhát ezen a területen É felé nye
regszerűen kissé kiszélesedik, a felszíni leletek többnyi
re ezen a kiszélesedésen kerültek elő. 

A régészeti lelónely az 1243-1250 közötti helyrajzi 
számokkal jelölt telkekre terjed ki, meghatározható te
rülete mintegy 2,5-3 hektár. Nem találtunk olyan tör
téneti adatot, ami alapján a dűlóben Árpád-kori vagy 
középkori településsel számolhatnánk. 

279.  Pu la ,  temető 
(MRT 2 .  k. Li 1 / 1 .  sz. lh . )  
(Veszprém megye) 1 

PUSZTAI TAMÁS 

Lakossági bejelentés nyomán 2000. június 6-án helyszí
ni szemlét tartottam a lelónelyen. 

A helyi hagyomány szerint a temető DNy-i részén 
állt egykor a középkori falu temploma. Valószínűleg ez
zel függhet össze, hogy a török hódoltság után, 1746-
ban újra betelepült község a temetőnek ezt a részét érin
tetlenül hagyta, s ide azóta sem temetkeztek. 

Néhány napja a temető ezen részén gépi talajegyen
getést végeztek, s egy nagyobb tuskó kifordításakor sok 
emberi csont került elő. Ezek már �ásodlagos hely
zetűek voltak, s talán valamilyen csontházba vagy csont
kamrába lehettek összegyűjtve. 

A csontok nagy részét összeszedték, és újra eltemet
ték. Egyéb leletanyag nem került elő. További földmun
kát nem végeznek. 

280. Pusztazámor, Hu l ladéklerakó 
( Pest megye) A 

RAINER PÁL 

1999 tavaszán megkezdődött Pusztazámoron a Kommu
nális Hulladéklerakó és a hozzá tartozó bekötőút építé
se. A létesítmény területén nem volt ismert régészeti 
lelónely, csak az M7-es autópálya mentén, a tervezett 
leágazás közelében (MRT 7. k. 31/15. lh.) .  Mivel azon-' 
ban itt a közelben, a Zámori-patak partján sok ismert 
népvándorlás kori telephely van, nagy volt a valószínű
sége, hogy a létesítmény területén előkerül az egykor 
itt élt népesség temetője. A fentiek miatt - szerződés 
alapján - a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának 
szakemberei régészeti szakfelügyeletet gyakoroltak a 
földmunkák időtartama alatt. 

A szakfelügyelet során került elő az összekötő út
nak a Hulladéklerakó III. üteme melletti szakaszán a 
temető. A régészeti feltárás azonnal megkezdődött. A 
sírmező két irányban terjedt tovább; részben a létesít
mény határán kívül, a sóskúti közigazgatási területre eső 
akácerdőkbe, részben a III. ütem területére tervezett 
belső szervizút területére. A szervizút építését megelő
zően itt is megtörtént a régészeti feltárás 1999 áprilisa 
és augusztusa között 4900 m2-en 345 objektumot sike
rült feltárni. Bebizonyosodott, hogy a temető tovább ter
jed a III. ütem területére. 

2000-ben sikerült a temetőnek a III. ütem területé
re eső összes sírját feltárni, áprilistól augusztus végéig 
mintegy 16 480 m2-en 888 avar sírt tártunk fel, így az 
1999-2000-ben feltárt összes terület 21 384 m2 lett. A 
két év során összesen 1234 objektumot dokumentáltunk, 
ebbó1 11 újkorinak bizonyult, tehát 1223 az avar sír. A 
temetőt kb. 95%-ban feltártnak tekintem. 

A feltárt sírok között 351 volt gyerek sírja (ebbó1 
kb. 100 �eljesen üres volt) , a többi felnőtté volt. A sírok 
közül mintegy 250-et megbolygattak, kiraboltak; a rab
lás általában a fejre és a mellkasra irányult, valószínűleg 
kincsszerzés céljából. 

A sírok tájolása majdnem minden esetben ÉNy-DK, 
a koponyák ÉNy-on voltak, de ettó1 két esetben eltérést 
tapasztalhattunk. A vázak nagyrészt háton feküdtek 
kettő esetben hason, kilenc esetben oldalt, felhúzott tér
dekkel, úgynevezett zsugorított helyzetben. Voltak ket
tős (két felnőtt, felnőtt-gyerek, két gyerek) és hármas 
(két felnőtt-gyerek, három gyerek) temetkezések is. A 
sírgödröket általában úgymond padkásra ásták, a két 
hosszanti oldal egy lépcsővel szűkül. A fejnél és a láb
nál a sírgödröt általában mélyebbre ásták, mint közé
pen. Az esetek nagy részében koporsóba temetkeztek -
több ízben megtaláltuk a famaradványokat, vagy az el
színeződött csíkokat a sírgödörben. Gyakran a rabolt sí
roknál a rablógödör foltja is kirajzolódott a sírfolton. 

Általános, nemtó1 független melléklet a vas vagy 
bronzcsat (öv), vaskés, karika és tűzcsiholó-készlet (vas 
+ „kova") . 

Férfiak esetében néha fegyverre utaló maradvá
nyok: vastőr (vagy nagy kés?) , nyílhegyek, íjmerevítő 
csontlemezek, vas harci balta, csikózabla (?) is került 
elő. Egy (rabolt) sírból kerültek elő csikó csontjai. 

Negyvennél több bronzveretekkel díszített öv ke
rült elő férfi sírokból, ezek veretei részben lemezbó1 pré
seltek, részben öntöttek. A veretek díszei geometriku
sak, növényi, állati, vagy emberábrázolásosak. Az övek 
végét lezáró nagy szíjvégbó1 25-nél több került elő - ezek 
közül az egyiken emberi portrékat és oroszlánokat áb
rázoltak, ami viselőjének különleges rangját jelképezte. 
Négy sírból került elő úgynevezett állatküzdelmi jele
netet megjelenítő nagy szíjvég; itt két griff támad egy 
patás állatra. 

A női sírok jellegzetes leletei a munkaeszközök: az 
agyag orsógombok vagy karikák, a csontból faragott 
tűtartók; az ékszerek: bronz fülbevalók, karperecek, 
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gyűrűk, boglárok és gyöngyök. Temetőnkben 82 sírból 
143 tojás került elő. Gyermekek sírjáhól néha hron zc:sör
gő vagy csengő is előkerült. 

Állatcsont 420 sírból 500-nál több került elő. Több 
sírban van emlősállat és madár csontja is. Edény 416 
sírból mintegy 430 került napvilágra. Ezek nagy része 
kézzel formált, kis része kézi-, vagy gyorskorongon ké
szült. Típusaik közt megtalálható a kis bögre, a külön
féle méretű fazék és a körte alakú-, füles korsó. Az edé
nyek közt nemcsak avarok által készítettek, hanem ró
mai koriak is voltak. Szintén voltak sírjainkban római 
pénzek, egy törött kulcs, üvegedények töredékei és egy 
köves gyűrű is. Ezek a tárgyak egy közelben lévő római 
leló11elyre utalnak, az avarok ott találhatták őket. 

A temető kora - az eddig átnézett veret- és ékszer
típusok alapján - Kr. u. 7. század vége-8. század eleje. 

A lelónely tudományos jelentősége nagy: ritka eset, 
hogy egy nagy sírszámú avar temetőt majdnem telje
sen sikerült feltárni. A térségben eddig csak véletlenül 
előkerült néhány avar sír volt ismert (Kajászó, Marton
vásár, Sóskút, Tárnok) , ezek nem sok adatot szolgáltat
tak a kutatás számára. Bár sírjaink egy része bolygatott, 
az előkerült leletanyag rendkívül érdekes. A temetóbe 
a patak mentén lévő települések polgári lakossága te
metkezett, katonai rétegnek nincs nyoma. 

281 . Putnok, Dienesfalva középkori fa lu 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 

MARÓTI ÉvA 

Lakossági bejelentés nyomán 2000. május 24-én Die
nesfalva 19 .  századi térképe és útbaigazítása alapján 
megtaláltam az egykori falut a Lenkey-tanyától D-re, az 
országút és a Sajó között, ahol évek óta szántanak ki 
cserepeket. A mostani vízműtó1 ÉK-re 200 m-re jól lát
ható kiemelkedés jelzi a vetésben az egykori Dienes
falvát. A régészeti lelónely, amennyiben a búzában lát
ni lehetett, kb. 100 m hosszú, 50 m széles. A kerámiale
letek mind korongoltak, így pl. nyersfehér szalagfültö
redék, felületén barna festett hullámvonallal, nyers
fehér oldaltöredék, barna festékcsíkkal, profilált pe
remtöredék, melyen ferde irányú barna festés van, 
nyersfehér profilált peremrész, alatta egy bordával, 
szürke, beböködött vastag fültöredék és paticsok al
kotják a felszíni régészeti leletanyagot, melyek a Her
man Ottó Múzeumban 2000. 7. 1 -32. leltári számon 
találhatóak. Valószínűnek tarthatjuk, hogy Dienesfalva, 
mint település az évszázadok során lakottsága idején 
nagyobb helyet foglalt el. A felsorolt terepbejárási 
anyag a 15 .  századra keltezhető, a kerámiatöredékek 
korban eddig jelzik a falut. Az anyag emlékeztet Muhi 
középkori falu leletanyagára. 

A török hadak Dienesfalvát is elpusztították, de Put
nokhoz hasonlóan újranépesült. Az oklevelek a 17. szá
zad végéig jobbágylakta helyként említették. 1709-ben 
és 1713-ban a pestisjárvány itt olyan mértékű volt, hogy 
gyakorlatilag kiirtotta a lakosságot. A falu megszűnt, ma-

radék lakossága Putnokra költözött a 18. század máso
dik évtizedében. 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

282 .  Putnok, Pogonyi-puszta 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B, V 

A 2000. május 22-i terepbejárás során Bánréve és 
Putnok, Pogonyi puszta között a Sajó partjához legkö
zelebb eső enyhe emelkedésen, a Mocsár-dú1ő DNy-i 
részén késő bronzkori, kora vaskori cserepeket gyűjtöt
tem. A kerámiaanyag között vastag, szürke edények ol
daltöredékei, gömbölyített aljú tűzikutya töredéke, si
mított felületű oldaldarabok, őrlőkő szélének része, ol
daltöredék szalagfül indítással, kívül fekete és kannelú
rás oldaltöredék, szemcsés anyagú szürke perem- és fal
töredék, téglavörös színű, kívül-belül kormos cserepek, 
bütyökdíszes edényoldalak, és bordadíszes edényfaltöre
dékek találhatók. A leletanyag a Herman Ottó Múzeum 
gyűjteményébe került, Ltsz. 2000. 9. 1 -41 . 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

283 .  Putnok, Pokaj-dűlő 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Sza, Á 
Pokaj egykori középkori falu neve dűlőnévként máig 
fennmaradt. Putnoktól DNy-ra, a Sajó partjához közel 
terült el a falu egy kis dombháton. 2000. május 24-én 
Pusztai Tamással és Kalászdi Györggyel jártuk be a te
rületet. Korongolt edénytöredékeket találtunk, általá
ban nyersfehér színűek, profilált pereműek, s erős ko
rongnyomok látszanak rajtuk. A leletanyag az Árpád
korba sorolható, a Herman Ottó Múzeumba került 2000. 
5. 1 -53. számon. 

Ugyanitt, a nagyüzemi burgonyaművelés feltölté
sének soraiban római kori barbár telepleletek, téglavö
rös színű paticsdarab, őrlőkőtöredék és agyagedények 
részei kerültek elő. Az egyik edény oldalfalát pecsétlővel 
díszítették, mely apró, négy részre osztott motívumot 
láttat, rendezetlenül, de nagyjából sorokban. Füle, vagy 
szélesebb fogórésze lehetett. 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

28Li .  Püspökhatvan ,  Szabadság út 1 0 Li .  
( Pest megye) B ,  1 
2000. december 4-én lakossági bejelentés érkezett, hogy 
a telken gépi ásás során alagútszerű építmény került 
elő, Aznap, valamint december 6-án a helyszínen a kö
vetkezőket tapasztaltam. 

A MRT aszódi és gödöllői járásra vonatkozó, sajtó 
alatt lévő kötete szerint Püspökhatvan, Sinkár feletti föl
dek (20/9.) leló11ellyel azonosítható területen, vagyis a 
község ÉNy-i szélétó1 kb. 200 m-re északra, a Sinkár
patakkal párhuzamosan futó rlíílőút  Ny-i oldalán, az ár
térbó1 kiemelkedő domb tetején a Mészáros család ha
lastónak való medencét ásott. A terület kevéssé termő, 
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eddig nádas volt rajta. A géppel kiásott négyzet alakú 
gödör méretei kb. 60x60 m, mélysége 80-100 cm az ere
deti felszíntó1. 

A gödör ÉNy-i sarkában egy - a találók elbeszélé
se szerint - fejjel ÉÉNy-nak tájolt, szabályosan fekvő 
(?) emberi váz került elő, keresztbe fektetett (?) láb
szárral. A csontokat a földbó1 kiszedték, én már csak a 
sírgödör vonalát és néhány, a földben hagyott csontot 
tudtam regisztrálni. A váz környékén több, késő bronz
kori edény töredékét gyűjtötték össze, amelyeknek 
valószínűleg nincs közük a temetkezéshez. A kiásott 
medence Ny-i részében nagyszámú sötét elszíneződés, 
koromfolt, kő (helyi vagy a környékről származó 
homokkő, mészkő, andezit) látható, késő bronzkori ke
rámia, állatcsontok és helyenként embercsont töredé
kek gyűjthetők. Ez alapján úgy tűnik, hogy egy késő 
bronzkori teleppel és egy ismeretlen korú temetővel 
van dolgunk. 

A halastó medencéjének kiásása során a gödör 
DNy-i sarkában egy föld alatti csatornát bolygatott meg 
a földásó gép. Kb. 120-150 cm széles, földbe ásott árok
ról van szó, amelynek a falait faragott homokkövekkel 
bélelték ki. A homokkó1apok a csatorna mindkét olda
lán lefektetett, irányával párhuzamos, mintegy 20 cm 
széles fagerendákra támaszkodnak. A homokkő falon 
téglákból rakott, szépen megépített boltív látható. A 
téglák nagysága 31x15x5,5 cm, bélyeget nem láttam 
egyiken sem. A csatornából víz csordogál, s valószínű
leg további víz bevezetését szolgálják az oldalfalakon 
látható, a homokkóbe vágott ovális nyílások. A föld alat
ti csatorna az eló'kerülés helyén K-Ny-i irányban ha
lad, majd innen 8-10 m-re Ny-ra iránya megtörik, és 
ÉK felé fut tovább felfelé. A csatorna funkciójáról, ko
ráról a faluban a legrégibb családok sem tudnak, de 
több legenda is fűződik az alagúthoz, amely a közeli 
csővári várba vezet.21 A csatornára már többször is rá
bukkantak (adatokkal igazolhatóan az 1930-as' évek
ben) , ami helytörténeti monográfiából és a szomszé
dos Acsára való dr. Patay Pál szóbeli közlésébó1 is ki
derül. A helybéliek szerint hóolvadáskor a csatorna fe
letti hó hamarabb elolvad, ezért a megfelelő idóben 
végzett légi felderítés további információt szolgáltat
hatna a csatorna irányáról és funkciójáról. A téglák 
alapján a középkornál késóbbinek tűnik, az alapján pe
dig, hogy már az 1930-as években, sőt emberemléke
zet óta sem tudtak, s tudnak valódi funkciójáról, a 19 .  
század közepe előtt építhették ki. 

Az emberi váz csontjait, a mellette talált és a terü
leten összegyűjtött bronzkori cserepeket, valamint egy 
téglát a csatorna boltívébó1 az aszódi múzeumba szállí
tottam. 

KULCSÁR VALÉRIA 

21 LAMI !.: Fejezetek Püspökhatvan múltjából. Püspökhatvan 1997, 
97-

285 .  Regéc, Vár 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
A várrom állagmegóvásához kapcsolódóan kezdtük meg 
a terület régészeti vizsgálatát. A feltárás a vár É-i, a 17. 
századi leltárakban Felsővárnak nevezett szakaszán zaj
lott. Az É-i sziklatömböt elfoglaló téglalap alaprajzú, 
kétosztatú toronyról kiderült, hogy azt a 16. században 
teljesen újjáépítették. A torony területéró1 - a 16-17. 
századi leletek mellett - csupán egyetlen darab 13-14. 
századi edénytöredék került elő, így az építmény pon
tos kora egyelőre kérdéses. Mindenesetre a környező 
falak relatív kronológiájában a toronynak a 16. századi 
átépítéssel nem érintett alsó falszakaszai a legkorábbiak. 

A torony ÉK-i sarkához a 16. század 30-as éveiben 
egy háromszintes kerek védőmű vet építettek (ezzel kap
csolatban építették át a tornyot is) háromágú lőrések
kel. A védőműnek csupán alsó szintje maradt meg, az is 
csak részben. 

A toronytól D-re kisebb udvart tártunk fel - egyelőre 
csak részben. Az udvart K, Ny és D feló1 kétszintes épü
letek övezték, melyeknek csupán pinceszintjei marad
tak meg. Ezeket részben már megtisztítottuk az omla
déktól, s a teljesen kitakarított helyiségek utolsó járó
szintjét kutatóárokkal vágtuk át. Sem az omladékból, 
sem a kutatóárkok által vizsgált vékony kultúrrétegekbó1 
nem került elő 15.  századinál régebbi leletanyag. Mind
ezek alapján egyelőre nem állítható, hogy az először 
1307 körül említett regéci vár legkorábbi magja bizo
nyosan ezen a részen állt volna. Mindazonáltal a kérdés 
itt is további kutatást igényel. 

Jórészt feltártuk a vár ÉNy-i felén álló, veszélyesen 
megroggyant négyzetes alaprajzú védőmű, „bástya" 
belső terét is. A szűk kazamatafolyosóval rendelkező, 
felső részén gyilokjáróval ellátott erődítés legkorábban 
a 16. század utolsó éveiben keletkezhetett. 

A vizsgált területeken igen gazdag, jórészt 17. 
századi leletanyag (közöttük sok kályhacsempe) került 
elő. Kiemelkedő jelentőségű, hogy több török falicsem
pe-, úgynevezett bokálytöredék is eló'került. 

286. Regöly határa 
(Tolna megye) Kö 

SIMON ZOLTÁN 

A településen 1999. december 8-án végeztünk légi fel
derítést, 2000. március 7-én és 9-én pedig terepbejárást. 

Csikólegelő K-i vége: Légi fotón foltok láthatók az ár
térbó1 kiemelkedő területen. Leleteket nem találtunk a 
réten, ellenben találtunk két vissza nem temetett, légi 
fotón is látható kutatóárkot (talán Szabó Géza, szekszárdi 
régész ásatásának maradványai) . 

Erdei-tábla: A keszórudegkúti Kapos-hídtól Ny-DNy
ra, kb. 250-300 m-re, a Keszónidegkút-Regöly úttól D
re, a Kapos felé meredeken leszakadó domb peremén 
és lapos tetején, kb. 80x150 méteres foltban középkori 
(14-15. sz.) edénytöredékeket, valamint 3-4 kiszántott 
kemence vöröses foltját találtuk meg. 
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Koppány-híd: A Koppány árterébó1 1-2 méterre ki
emelkedő dombon a megismételt terepbejárás két pat
tintott kőeszközt eredményezett. Más leleteket nem ta
láltunk, bár légi fotón a dombon és tó1e K-re foltok lát
hatók. 

2000. június 22-én és július l-jén újabb légi felderí
tést végeztem a település fölött. 

Majsa: Középkori település (Majsa falu) nyomát tud
tam lefényképezni. 

287. Répcelak, Ga lagonyás 
(Vas megye) B, LT, Ró, Á 

BERTÓK GÁBOR 

A leletmentés a Kapuvár-Répcelak gázvezeték építését 
megelőzően folyt, a gázvezeték nyomvonalának 16+850 
és 17+100 szakasza között. A terepbejáráskor a Répce 
ártéri síkjából kiemelkedő hosszú dombhát K-DK-i lejtő
jén sűrű cserépszóródást figyeltünk meg, mely őskori 
településre utal. Maga a telep legalább 500 m hosszú, 
az egykori Répce-meder jobb partján húzódik végig. A 
mai terepalakulatok több helyen is megbolygatták (te
mető, vasúti töltés, földút) . A leló'hely központi, legsű
rúob része a mai temető kiemelkedő dombja. A kerá
miadarabok mellett salakdarabokat és kőeszköz készí
tésére utaló nyomokat is találtunk. A leló'hely legdélibb 
területén római tegulák kerültek elő. 

Az ásatás, pontosabban leletmentés 2000. május 17. 
és 23. között zajlott, 77 objektumot sikerült feltárni. Csak 
a vezeték és biztonsági sáv területén, azaz 7 m széles
ségben kutathattuk meg a területet. A kora bronzkori 
Makó kultúrának csak szórványos leletanyagát találtuk 
meg. A késő bronzkori telep igen nagy kiterjedésű; tá
roló vermek, szemétgödrök, kutak, gazdasági épületek 
kerültek elő, valamint igen sok kerámia. A kelták jelen
létére néhány szórványos kerámiatöredék és egy üveg
karperec-darab, a rómaiak nyomaira néhány objektum 
utal. A folyóhoz legközelebb eső részen kora középkori 
falu nyomait találtuk; házakat, kemencéket, szemétgöd
röket, műhelygödröt, a telket határoló kerítések, árkok 
nyomait tártuk fel. A leletanyag a szombathelyi Savaria 
Múzeumba került. 

FARKAS CSILLA 

288. Répceszemere ,  Dénesfai útra-dűlő 
(Győr-Moson-Sopron megye) B,  Ró, Kö 
2000. február 7-én helyszíni szemlét folytattunk az épí
tendő Kapuvár-Répcelak gázvezeték nyomvonalában. 
A soproni Régészeti Adattárban nyilvántartott lelóne
lyet megtaláltuk a Dénesfai-határra-dűlő mellett. 

A MOL középnyomású gázvezeték-fektetési mun
kái során 2000. április 20. és május 19. között került sor 
a lelónely feltárására. Az előzetes terepbejárások során 
kovapengéket és szórványosan őskori, valamint római 
és középkori cserepeket gyűjtöttünk. A 450 m hosszan, 
7 m szélességben kihumuszolt felületen feltárt 40 ob-

jektumból mindössze 3 bizonyult késő bronzkorinak. A 
római korból 2 kút, P-gy földbe mélyített építmény, egy 
kis szabadtéri kemence sütőfelülete és munkagödre, va
lamint egy nagyobb, oszlopsorokból kirajzolódó, három
osztatú építmény került elő. A leletanyag a gazdaságot 
a 2-3. századra keltezi. 

289.  Rigyác, Alsó mező 
(Zala megye) R, LT, N 

EGRY ILDIKÓ 

Az M7 autópálya nyomvonalán regisztrált 74. sz. lelóne
lyen az október 3-án kezdett munka során összesen 2753 
m2 felületet tártunk fel. Először a tengellyel párhuza
mosan K-ró1, a dombtetőró1 indulva egy 2 m széles ku
tatóárkot tártunk fel a domb aljáig. A dombtetőn talált 
java rézkori (Balaton-Lasinja) településobjektum körze
tében egy nagyobb felületet letisztítottunk, amely tel
jesen negatívnak bizonyult. 

A domboldalon csak egy ugyancsak őskori hulla
dékgödör legalját sikerült megfigyelnünk. Ebbó1 adó
dott a következtetés, hogy a dombtető legfeljebb rit
kán lakott lehetett, a domb meglehetősen meredek ol
dalán viszont az elmúlt évezredek során az erózió, majd 
a szántás megsemmisítette az egykori településjelen
ségek döntő többségét. Ezt igazolta, hogy további ob
jektumokat a domb alján találtunk. A vastag, helyen
ként több, mint 1 m vastag eróziós rétegben másodla
gos helyzetben helyenként sok lelet található. Eló'ke
rültek olyan elszíneződött jelenségek, amelyek árkok
nak tűntek, csak utólag derült ki, hogy ezek geológiai 
jelenségek. 

A beszámozott 19 objektum közül 10 bizonyult ré
gészeti jelenségnek. A már említett két rézkori objektu
mon túl egy gödörbó1 késő vaskori - LT A - kelta kerá
miatöredékek kerültek elő, hét gödörbó1 pedig késő nép
vándorlás kori lelelteket sikerült megmentenünk. Ezek 
többsége természetesen kerámiatöredék, de találtunk 
egy nyitott végű ezüst függőkarikát, egy sarlótöredéket, 
és egy ép rugós ollót. 

2 90. Röszke, Madarász-tó 
(Csongrád megye ) Kk 

MÜLLER RÓBERT 

2000. április 20-án felkerestek a határőrségtó1 azzal, hogy 
Röszke mellett emberi maradványokat találtak. 

Elmondás szerint a téli nagy belvizek miatt már
ciusban a vízügy tereprendezést végzett, és ennek so
rán többek között a Madarász-tói főcsatornát is tisztí
tották. A munkálatokhoz homokot is felhasználtak, azt 
azonban nem működő homokbányákból hozták, hanem 
helyben termelték ki. Ennek során egy késő középkori 
temető néhány sírját bolygatták meg. 

A bányászás során fellelt emberi csontvázak közül 
kettőt a határőrök maguk tártak fel, és szedtek ki a bá
nyafalból. Egy harmadik csontváz kilátszó csontjait azon-
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ban érintetlenül hagyták. 2000. április 27-én ennek fel
tárására került sor. 

A helyszín a Röszkétó1 nyugatra található Madarász
tótól DDK-re egy kisebb, kb. 2 méterre kiemelkedő 
dombhát húzódik, közel párhuzamosan a tó és a mel
lette húzódó csatorna medrével. A dombhát déli vége a 
magyar-jugoszláv határ menti dűlőútba fut bele. A bá
nyászott terület a dombhátnak a dűlőút feló1i végén ta
lálható, az úttól kb. 15 méterre, a csatornán átvezető 
hídtól pedig 27 méterre. Ettó1 kb. 10 méterre egy egy
kori határles alapjai látszanak ma is a felszínen. A domb
hát nyugati oldalát egy kisebb meder zárja le, amely
ben azonban nincs víz. 

A helyszínen találtuk annak a két csontváznak az 
elemeit, amelyeket a határőrök kiszedtek. A bányafal
ból kilógó csontvázra egy kb. 3x2 méteres rábontást nyi
tottunk és feltártuk a sírt. Valószínűsített kora: közép
kor, késő középkor. 

291 . Röszke, Li819Li.  le lőhely 
(Csongrád megye) Sza , 1 

SzALONTAI CsABA 

Röszke község határában, a tervezett M5 autópálya 
nyomvonalához csatlakozó új határátkelőhely terüle
tén, a 48/94. számú régészeti lelóbelyen 2000. októ
ber 2. és november 6. között megelőző feltárást foly
tattunk. 

Az említett lelónely Kovács S. Tibor 1990. évi és a 
Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti 
Osztályának az autópálya tervezett nyomvonalán foly
tatott 1992. évi terepbejárása során került feltérképe
zésre, a tervezett M5 autópálya nyomvonalától É-ra kb. 
80 m-re. A nagy kiterjedésű lelónely egy nagyobb domb
háton helyezkedik el, követi a dombhát É-D-i irányú 
vonalát. A lelóbelynek csak kisebb része nyúlt bele a 
terminál által igénybe vett területbe. 

A munka a fent említett időpontban 4000 m2 terü
leten folyt. Az ásatás során egy korai szarmata (1-2.  szá
zad) telep 19 objektumát sikerült feltárni, illetve továb
bi 17 bizonytalan korú objektumot. Ezt követően a fel
tárt területet, mely teljes egészében beépítésre került, 
átadtuk a kivitelezó'knek. 

A leletek a szegedi Móra Ferenc Múzeumba kerül
tek. A munka anyagi fedezetét a Vám- és Pénzügyőrség 
Országos Parancsnoksága biztosította. 

BENDE LÍVIA - LőRJNCZY GÁBOR 

292 .  Sajóhídvég, 1 .  homok- és kavicsbánya 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, H ,  Á, Kö 
A miskolci Herman Ottó Múzeum megbízást kapott Sa
jóhídvég I. homok és kavics védőnevű bánya leendő te
rületének régészeti állapotfelmérésére. A cél az volt, hogy 
összegezve a terület régészeti állapotáról ez idáig rendel
kezésre álló ismereteket, tájékoztassa a beruházót, vala
mint a szakhatóságként a bányatelek fektetési eljárásba 

bevont intézményeket arról, érint-e a bányanyitás régé
szeti leló11elyeket, és ha érint, azok mennyiben befolyá
solják a bányanyitás körülményeit, menetét. A helyszíni 
szemléket májusban és júliusban végeztük. A vizsgált te
rület Ónod, Berzék és Sajóhídvég határain osztozik, na
gyobbik fele a Sajó-Hernád között, a Hernád Ny-i part
ján, kisebbik fele Sajóhídvégnél, a Hernád K-i partján ta
lálható. A tervezett bányatelek területén, annak fedett
sége miatt régészeti lelóbelyet nem találtunk. Viszont a 
bányatelek Ny-i és D-i szomszédságában eló'került négy 
régészeti lelóbely, melyek a bányatelek esetleges késóbbi 
terjeszkedését, a bányászathoz kapcsolódó külső objek
tumok esetleges létesítését, az anyagszállítást a bányatel
ken kívül Ny-i és D-i irányokban korlátozhatják. 

Berzék, Rákos-halom: A környezetébó1 igen markán
san kiemelkedő halom tetejére és környezetébe diófá
kat telepítettek. A halom É-i oldalát az egykori Hernád
meder határolja, tengelye DNy-ÉK irányú, rajta mintegy 
100x60 m területen igen sok őskori, kvád, valamint ke
vesebb Árpád-kori kerámia jelzi az egykori települések 
föld alatti maradványait. 

Berzék, Bodnár-tanya: A terület szántóföld. Az egy
kori folyómedrek által határolt kiemelkedésen több 
részbó1 álló Árpád-kori (13. sz.) település találliató, na
gyon sok felszíni lelet által jelezve. 

Ónod, Puha-part: A Puha-part déli, környezetébó1 
igen markánsan kiemelkedő csücskén, a Közlegelőtó1 É
ra néhány 9. századi, belső hullámvonaldíszes perem
töredéket találtunk. 

Sajóhídvég, Falu-rét: A Falu-rét nevű határrésztó1 Ny
ra, közvetlenül egy É-D irányú, igen markáns, hosszan 
(250 m) elnyúló kiemelkedés található, amit erdő, elha
gyott gyümölcsös, bozót fed. A kiemelkedés közepén 
vaddisznó-túrásokban nagy mennyiségű 15-16. századi 
kerámia került elő. Ez a lelónely azonos lehet a közép
kori Telek-Hídvég falu helyével. 

293 .  Sajókeresztúr, Nagyréti-szántó 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 

PUSZTAI TAMÁS 

2000. március 14-23. között szisztematikus régészeti te
repbejárást végeztünk a Sajó és a Kis-Sajó közti terüle
ten Sajókeresztúr határában, a Nagyréti-szántó nevű 
dűlóben. 

1999 őszén a Kis-Sajótól Ny-ra lévő területet igen 
erősen megszántották, minek eredményeképp a 88-1211 
jelű magassági pont közelében a már korábbi években is 
megfigyelhető felszíni településnyomok igen markánsan 
rajzolódtak ki. A szántás az itt található település házai
nak a kemencéit is felszaggatta, melyek ezáltal pontosan 
meghatározhatóak voltak. Az itt található egykori tele
pülés közvetlenül a Kis-Sajó Ny-i partján terül el, tenge
lye DNy-ÉK irányú, a Kis-Sajóra meró1egesen fut. A szán
tott területen egy 300 m hosszú, egyutcás település egy
egy házsorának nyomai rajzolódtak ki. A D-i házsor vo
nalának folytatásában, a habarcs- és kőtörmelékkel jelölt 
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templom helye is meghatározható volt. A templom domb
ja 121 m magasságban található a tengerszint felett, az 
egykori házsorok 119-120 m magasságon helyezkednek 
el. A terület a Sajó és a Kis-Sajó árterébó1 csak igen kis 
mértékben emelkedik ki. A feltételezett templomhegy kö
rül emberi csontok nem kerültek elő. 

A felszíni leletek alapján a települést a 13 .  század 
végétó1 a 16. század elejéig lakták. A település telekkiosz
tását a felszíni gyűjtés eredményeinek a domborzati fel
mérés és a légi fényképek adataival való összevetése után 
tudjuk meghatározni. A történeti adatok alapján a vizs
gált település a középkori Kisfalud települése lehetett. 

294 .  Sajósenye, Telek-határrész 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 

PUSZTAI TAMÁS 

A 2000. március 14-23-ig tartó szisztematikus régészeti 
terepbejárás munkálatai során azonosítottunk egy, a Kis
Sajó K-i partján, a vizsgált faluhelytó1 900 m távolság
ban, attól É-ra található elpusztult középkori település 
felszíni maradványait. A vizsgált területtó1 É-ra, a Kis
Sajó K-i partján, a Telek nevű dűlóben, légi fényképek 
előzetes átvizsgálása során azonosítottunk egy derék
szögben megtörő alaprajzú települést, melynek terüle
tén szintén a 13. század végétó1 a 16. század elejéig ter
jedő időszakra keltezhető régészeti anyag került elő. Ez 
a település lehetett a középkori Senye falu. 

PUSZTAI TAMÁS 

295.  Salgótarján ,  Ipari Park I I .  
A részletes jelentést lásd a 31-38 .  oldalon. 
( Nógrád megye) R, Szk; N, Kö, ú 

2 96.  Salgótarján, Pécskő-szikla 
(Nógrád megye) 1 

VADAY ANDREA 

A péceli és bronzkori lelóbelyként ismert sziklánál egy 
terepnapot töltöttem, fotódokumentációt készítettem. 
A sziklát az 1920-as években folyt bazaltbányászat és 
egyéb tevékenység átalakította, de a jelenlegi csúcson 
megfigyelhetők mészhabarcsos falazat-részeltek, sziklá
ba vésett falhelyek(?) és lépcsó'k(?) . A szikla északi ol
dalán található kisméretű üregeknél is további vizsgá
latot igényel, hogy természetes zárványkimállások vagy 
kaptárkő-jellegű fülkék. További kutatást igényel a ma
radványok felmérése és meghatározása. 

297. Salgótarján, Salgóvár 
(Nógrád megye) Kö 

MAJCHER TAMÁS 

Miután a salgói felsővár 1981-84 között általam elvég
zett teljes feltárását követően hosszú évekig szünetelt a 
műemléki helyreállítás, a Kincstári Vagyoni Igazgató-

ság 1998-99-ben elvégeztette a falak konzerválását a 
lakótoronycsonk tetővel v;iló lefedését, valamint vissza
állíttatta az 1300 körüli várkaput és a korai (14-15. szá
zadi?) ciszternát. Ezután merült fel igényként az alsóvár 
maradványainak feltárása és azt követő helyreállítása. 
Az utóbbi részen az 1980-as években csak néhány kuta
tóárok nyitására volt módunk, majd sajnos, a felsővárat 
helyreállító vállalkozó - felvonulás címén - elég jelentős 
felületen egy közel méter vastag törmelékréteget elpla
nírozott. Ekkor jellegzetes késő reneszánsz kőfaragvá
nyok kerültek napvilágra, annak a bizonyítékaként, hogy 
a vár ezen részén nem csupán gazdasági épületek álltak 
egykor. 

A 2000. évben végzett ásatás a nagyjából kifli ala
kú, a felsővárat ívesen körülölelő alsóvár rendszeres fel
tárását tűzte ki célul. Ennek érdekében sugarasan kije
lölt kutatóárkokkal vágtuk át területét, kiindulva az ása
tás nélkül is jól meghatározható külső várkaputól, majd 
a megfigyelések eredményeit kiértékelve egyrészt meg
kezdtük az egykori épületek teljes feltárását, másrészt a 
részben a felsővárból származó vastag omlásréteg le
termelését és a várból való leszállítását. A rendelkezés
re álló idő szűkössége és a technikai nehézségek végül 
csak azt tették lehetővé, hogy meghatározzuk az alsó vár 
íves külső falának nyomvonalát és az ahhoz csatlakozó 
épületek közel kétharmadának alaprajzát. Teljesen fel
tárni azonban csak egyetlen épület, a kapu K-i oldalán, 
a felsővár sziklájához támaszkodó, szabálytalan tégla
lap alaprajzú úgynevezett kapus-_vagy őrségépület fal
maradványait tudtuk. 

Ennek pontos korát nem lehetett meghatározni -
benne egy, a török hódoltság korára helyezhető tégla
agyag szerkezetű kemence került elő -, viszont a Ny-i 
várfal belső oldalához csatlakozó, közel szabályos tégla
lap alakú, legalább négy térre oszló épületszárnyról tel
jes feltárás nélkül is valószínűsíthettük, hogy csak a 16 .  
század közepén épült fel - talán a Derencsényi-család
hoz köthető a DK-i, nagy ötszögű ágyúbástyával együtt 
- és eredetileg bizonyára emeletes volt. Falai ugyanak
kor szinte sehol sem maradtak meg 50 cm-nél maga
sabban, az udvar felé nem nyíltak hosszfalában ajtók, 
de tereinek egykori lakófunkcióját számos reneszánsz 
nyíláskeret jelzi. 

Kutatóárkaink rétegeinek elemzése ugyanakkor 
megerősítette azt a, még az 1980-as években tett, meg
figyelésünket, hogy ez az épület, sőt maga a néhol telje
sen lepusztult külső várfal nem az alsóvár legkorábbi 
építménye. A feltárt falazatok ugyanis korábbi rétege
ket, járószinteket metszenek, azt azonban még nem tud
tuk megállapítani, hogy eredetileg - azaz talán már a 
14., de legkésóbb a 15.  században - faszerkezetű védővo
nallal kell-e itt számolnunk, vagy esetleg kidó1t, lecsú
szott egy korábbi várfal. Az említett téglalap alaprajzú 
épülethez K-ró1 csatlakozó további építmények kiterje
dése és alaprajzi elrendezése, továbbá a felsővár feljá
rati rendszere csak a feltárás folytatásával tisztázható, 
erre 2001-ben reális esélyünk van. Ugyanakkor nagyon 
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valószínű, hogy az említett, törmelékkel részben bete
metett ágyúbástya feltárása csak a konzerválási, hely
reállítási munkák során végezhető el a terepviszonyok
ból adódó nehézségek miatt. 

Az ásatás során föként 15-16. századi kerámia és 
jelentős fém leletanyag került elő. Ezek tisztítása és res
taurálása megtörtént, teljes feldolgozásuk azonban csak 
az alsóvár feltárásának lezárulta után kezdődhet meg. 
A kutatás és a helyreállítás folytatásával lehetőségünk 
nyílhat arra, hogy egy 13 .  századi eredetű és a 16. szá
zad végén elpusztult hegyi vár teles alaprajzát és építé
szeti szerkezetét megismerhessük. 

298.  Sarkad ,  7 1 .  számú lelőhely 
(Békés megye) Á, Kk 

FELD ISTVÁN 

Lakossági bejelentés nyomán augusztus 8-án Gábor Gab
riella kíséretében felkerestem Bessenyei István helyi la
kost, aki szántóföldjén korpuszt talált. Az említett tár
gyat - több más edény- és fémtöredékkel együtt - átad
ta a múzeum topográfiai gyűjteménye számára. Kide
rült, hogy az nem körmeneti keresztró1 származó kor
pusz, hanem más funkciója lehetett. Bronzból készült, 
öntött emberalak feje, két oldalt kinyújtott karokkal, de
rékban eredetileg is elvágott. Kezein vízszintes füg
gesztőfülek nyomai látszanak. Szakállas fejébe utólag 
függó1eges mélyedést alakítottak ki. Leginkább fölfüg
gesztett gyertyatartóra (?) emlékeztet. Nemes patina bo
rítja mindenütt. Magassága: 4,2 cm, szélessége: 8,6 cm. 

A leló11ely a Sarkad 71 .  sz. leló11ely DK-i szélén 
emelkedő kisebb kerek kiemelkedés teteje, ahol jelen
leg lábon álló kukorica található. Bessenyei István el
mondta, hogy a tárgyat 2000. augusztus 4-én találta 
fémkereső segítségével, a felszín alatt két centiméteres 
mélységben. 

A kiemelkedés területét bejártuk, kevés Árpád-kori 
s több késő középkori edénytöredéket, kevés téglada
rabkát gyűjtöttünk. 

299 .  Sárbogárd határa 
( Fejér megye) Kö 

SZATMÁRI IMRE 

A tervezett M8-as autópálya nyomvonalán terepbejá
rást végeztünk 2000. október 1. és december 31 .  között. 
Az M8-8 jellel regisztrált leló11elyró1 középkori kerámiát 
gyűjtöttünk, ami az István Király Múzeumba került. 

300. Sárkeszi, Zsengevölgyi-dűlő 
( Fejér megye) U, Kk 

SZALAI TAMÁS 

Sárkeszi belterülete két nagyobb egységre osztható. A 
település K-i felét „Nagykeszinek", míg a nyugatit „Kiske
szinek" nevezik. A két terület egy-egy dombon fekszik. 
A két domb között valamikor patak folyt. A Kiskeszihez 

közelebb eső dombvonulatot ma Zsengevölgyi-dűlőnek 
nevezik. Ez a terület a hajdani vízjárta völgy Ny-i olda
lán, és a középkorban még létező Sós-tó D-i partján he
lyezkedett el. A dombot K-Ny-i irányban metszi a műút. 
Az út É-i oldalán, attól mintegy 25 m-re északabbra lett 
kijelölve az ásatási szelvény, a művelés alól kivont szán
tóföldön. 

A 35x180 m-es szelvényben három darab neolitikus, 
dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrájához tartozó cö
löpszerkezetes ház került elő, melyeket a löszös altalaj 
szintjén sikerült megfogni. A házak 8x12 m-es alapterü
letét a piskóta alakú cölöplyuk beásások határozzák meg. 

A feltárt terület hosszanti irányban, egymással pár
huzamos két árok osztja meg, melyeket ívelt vonaluk alap
ján körároknak tarthatunk. A 4. sz. objektum néven re
gisztrált árkot a neolitikum időszakában ásták, majd a kö
zépkor folyamán megújították. Az 5. objektum és a 6. szá
mú ház a 12-14. objektumokként jelzett gödrök, a 10. és 
11. objektum és a 9. objektumként jelzett árok és a 7. ob
jektum/házon belül feltárt 8., 33-35. objektumok egy ko
rúak, tehát neolitikusnak tekinthetők (DVK) . 

A 7. objektum K-i végének cölöplyukai formájuk és 
betöltésük alapján eltérnek az előzőekben tárgyalt há
zakétól, tehát inkább sorolhatók a középkor időszaká
ba, melyet megerősít, hogy a cölöplyukak a neolit árok 
szélére is ráhúzódnak. 

Az 5. objektum mellett párhuzamosan, két sorban 
húzódó gödrök recens jelenségekként értelmezhetők. 

A telep tehát neolitikus, a dunántúli vonaldíszes ke
rámia kultúrájához kapcsolható, de a sztratigráfiai meg
figyelések és a kerámia alapján a telepen kis számban, de 
szerepel késő középkori anyag is. A korábbi terepbejárá
sok figyelembevételével a telep a korábbi patakvölgy bal 
partján húzódik 400x50 m-es sávban, É-i részén föként 
középkori kerámia került elő, D-i részén, a domb központi 
részén pedig a neolit anyag sűrűsödése figyelhető meg. 

Munkatárs: Szalai Tamás. 

301 . Sárosd, Nokia-torony 
( Fejér megye) 0 

PRANDER PÉTER 

Sárosd határában, a 034 hrsz. ingatlanon a Pannon GSM 
Rt. Nokia típusú távközlési adótornyot szándékozott épí
teni. Mivel a közelben 1959-ben avar sírokra bukkantak 
(Fitz Jenő leletmentése), ezért megelőző régészeti fel
tárást végeztünk 2000. szeptember 5-11. között. Régé
szeti objektumra nem bukkantunk. Az ásatás költségeit 
a Pannon GSM Rt. viselte. 

302. Sárosd határa 
( Fejér megye) Kö 

FÜLÖP GYULA 

A tervezett M8-as autópálya nyomvonalán terepbejá
rást végeztünk 2000. október 1 .  és december 31. között. 
Az M8-4 jellel regisztrált, 100x100 m kiterjedésű lelő-
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helyró1 középkori kerámiát gyűjtöttünk, ami az István 
Király Múzeumba került. 

303 .  Sárszentmihá ly, Középkori fa l u  
( Fejér megye) Kö 

SZALAI TAMÁS 

Az épülő szennyvízvezeték árka olyan utcákban haladt (Kos
suth, Géza, Május 1., Deák, Fő, Árpád, Dózsa, Rákóczi ut
cák), amelyek a középkori Sárszentmihály falu területéhez 
tartoztak. Itt az aszfaltbontás után kézi erővel letermeltük 
az utca aljzatát, majd (általában 50-70 cm mélységben) meg
találtuk a modern utca kialakításával már meg nem bolyga
tott szintet. Ezt megnyesve, majd ásónyomonként lefele ha
ladva kutattunk régészeti objektumok után, amíg értelmét 
láttuk. Ezután a területet átadtuk az épító1mek. 

A Géza és Május 1 .  utcákban találtunk szórványo
san középkori kerámiát, a 13. századtól a török utáni 
idó1<lg terjedő időszakból. A Géza utcából egy kút (15-
16. század?) , valamint telekhatárként értelmezhető 
négyzetes árokrendszer, a Május 1 .  utcából két földbe 
vájt létesítmény (13-14. század?) került elő. 

A többi utcában a régészeti vizsgálat eredményte
lenül zárult. 

30Li . Sárvár, Végh-malom 
(Vas megye) V, Ró 

SZALAI TAMÁS 

A Sárvári Önkormányzat által biztosított 200 OOO Ft támo
gatásból július 13-augusztus 2. közötti időszakban folytat
tam az 1. századi vicus illetve a F1avius-Hadrianus kori út
állomás építményeinek feltárását. Az ásatási terület ÉNy-i 
részén újabb 1. századi gerendavázas ház részletét tárhat
tuk fel; ennek alapárkát Ny felé 5,5 m, É felé 5 m hosszan 
követhettük. A házat egy később ásott kúttal vágták át; a 
kút betöltésében gazdag kerámiaanyagot, üvegedényeket 
és állatcsontokat valamint nagyobb doriumokat találtunk. 

A D-i részen egy kora vaskori gödröt, egy részben 
ebbe beleásott római gödröt tártunk fel a Savaria-Arra
bona közötti római út kavicsozása alatt. Az útnak ez a 
szakasza Kr. u. 180 után épült ki. A kavicsos útalapozás 
szélén Philippus Arabs 247-ben, Róma millenniuma al
kalmából vert érmét találtuk. 

Az ásatási terület D-i részén cölöplyukak újabb 1 .  
századi házat jeleztek. A leletanyag - érme, sigillaták, 
üvegek - az 1. század második felére illetve a 2. század 
első felére keltezik az objektumokat. A leleteket a szom
bathelyi Savaria Múzeumba szállítottuk. Az ásatáson 
részt vett Fülöp Endre Norbert. 

305 .  Seregélyes határa 
( Fejér megye) Kö 

GABLER DÉNES 

A tervezett M8-as autópálya nyomvonalán terepbejá
rást végeztünk 2000. október 1. és december 31. között. 

Az M8-3 jellel regisztrált, 100x100 m kiterjedésű lelő
helyró1 középkori kerámiát és emberi koponyacsontot 
gyűjtöttünk, ami az István Király Múzeumba került. 

306. Serényfalva, Földvár 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 

SZALAI TAMÁS 

A földvárra Szmorad Ferenc, az Aggteleki Nemzeti Park 
munkatársa hívta fel figyelmünket. A bejárás során nem 
túl nagy kiterjedésű, de a hegynyereg feló1 háromszo
ros sánccal és árokkal védett, új, a szakirodalomban ed
dig nem szereplő erődítményt ismertünk meg. A sán
cokon belüli területen lévő vaddisznó-túrásokból a 
Kyjatice-kultúrára jellemző edénytöredékeket és paticsot 
gyűjtöttünk. 

307. Somló, Vár 
(Veszprém megye) Kö 

CZAJLIK ZOLTÁN 

A vár falait 1996-ban az Országos Műemlékvédelmi Hi
vatal részéról Bereczkiné Hammer Edit, Király László 
és Udvardy László felmérte. 1999-ben megbízást kap
tam az OMvH-tól a falakon kívüli terület felmérésére. 
Abban az évben a vár előtti, DNy-ra lévő széles hegyge
rincet mértem fel. 

A falak alatti törmelékes lejtőket 2000. február-már
cius hónapokban, mértem fel. A szintvonalak a felülró1 
lehullott vastag faltörmeléket jelzik, az eredeti felszínt 
és esetleges további falakat csak nagyméretű ásatással 
lehetne meghatározni. A tengerszint feletti magasságok 
meghatározásához az 1996-ban bemért pontokból in
dultam ki. 

A falakon kívül várárok csak a kapu mellett van, de 
ennek nagy részét valószínűleg az újkorban már feltöl
tötték. A többi, meredek hegyoldalon nincs nyoma árok
nak. Az ÉNy-i oldalon a külső fal mellett a törmelék 
alatt terasz húzódik. Ezen az oldalon az újkori szó1ő
művelés egykor majdnem a falakig felnyomult, nyomai 
(kősor, terasz) több helyen láthatók a sűrű erdóóen, eze
ket azonban nem mértem fel. 

A falakon belüli területen az 1996-os felmérésbó1 
csak a jellemző magassági adatokat rajzoltam be, ezek 
adnak tájékoztatást az egyes várrészletek közötti szint
különbségekró1. 

Nov ÁKI GYULA 

308. Somogysámson, Marótpuszta , agyagbánya 
(Somogy megye) Kk 
A Somogysámson közigazgatási területéhez tartozó 
Marótpusztán 2000. májusban téglagyártáshoz való 
agyag bányászása közben csontvázak kerültek elő. A 
helyszínelés során talált nyomok alapján egy késő kö
zépkori település, illetve templom körüli temető nyo
mainak felszínre bukkanását lehetett valószínűsíteni. 
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A bánya a Marótpusztához tartozó Vári-dűló'ben fek
szik, amely a SMMI Régészeti Adattárának nyilvántar
tásában lelónelyként szerepel, s a hagyomány szerint 
itt állt „Marót vára". 

A bányászásra kijelölt területen 2000. szeptember 
12.  és november 19. között a tulajdonos Wienerberger 
Téglaipari Rt. anyagi támogatásával végeztünk megelőző 
feltárást. 

Az ásatás során 2900 m2-t tártunk fel. Sikerült megta
lálnunk egy 15-16. századi földvár sáncárkait, valamint egy 
téglából épült, nyugaton négyzet alakú (5x5 m) toronnyal 
ellátott templom alapjait és az azt körülvevő temetőt. A 
sáncon kívül, a földvártól D-re, a várral egyidős gödrök és 
kemencék, valamint Árpád-kori gödrök kerültek elő. 

A rendelkezésre álló idő és anyagi fedezet ebben az 
ütemben részleges feltárást tett lehetővé. A többrétegű 
templom körüli temetőnek a bányagödör szélében el
helyezkedő keskeny, nyugati sávját tudtuk teljesen fel
tárni, a templomhoz közelebbi temetőrész teljes feltárá
sát nem tudtuk elvégezni. Összesen 186 objektumot tár
tunk fel. Legjelentősebb leletanyag egy 1514-es dénár, egy 
ólomból öntött kereszt töredéke, ezüst spirálos, gyöngyös 
díszítésű párták, könyvsarok veret. Néhány sírban egyol
dalas, 1514-1525 között vert ezüstérme volt. 

A templom alapjait a korábbi időkben teljesen ki
szedték, a nyomokból ítélve az egész erődítményt még 
a 16. században elpusztíthatták. A vár négy sarokbás
tyás lehetett, a jelenkori bányászat elpusztította az észak
nyugati bástyát, valamint a nyugati védműrendszert. Az 
erődítésnek és a templomnak egyelőre még nem tisztá
zott több periódusát lehet megállapítani. A DNy-i bás
tyát és a nyugati sáncot biztosan ráépítették a temető 
korábbi, nyugati sírjaira. A sáncot belülró1 cölöpsor 
erősítette, az É-D-i belső átmérő kb. 30 méter volt. 

309. Somogytúr, Zrínyi u tca 1 5 .  
(Somogy megye) Kö 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

Gázvezeték árkának ásásakor 2000. október 13-án 14-15. 
századi, a kör alakú fejen bevésett oroszlán stilizált ábrá
zolásával középk01i gyűrűt találtak embercsontok mellett. 

Tóth József somogytúri múzeumi gondnok elmon
dása szerint az 1970-es években földmunkák során már 
előkerültek koponyák és különböző temetkezésekre uta
ló maradványok. Ezek bejelentése akkor sajnos nem tör
tént meg. A most bejelentett helyszín a római katolikus 
templomtól D-re 200 m-re van. Az elmondottak alapján 
egy középkori temető - esetleg templom - lehetett a meg
bolygatott területen. A lelónelyró1 fotók készültek. 

3 1 0 .  Szabadbattyán határa 
( Fejér megye) Ő, Ró 

MAGYAR KÁLMÁN 

Tovább folytatódott a Sárvíz-Malomcsatorna bal part
ján fekvő késő római épület feltárása. Ebben az évben 

az épület É-i traktusának Ny-i oldalán és a Ny-i oldal 
múlt évben már feltárt D-i oldalán folyt;:ittuk a kutatá
sokat. 

Az É-i traktus Ny-i felén, az apszissal záródó nagy 
terem mellett nyitott folyosó, egy különálló nagy épü
let, egy udvar, illetve egy nagyméretű, eddig csak rész
ben feltárt, valószínűleg az épülethez tartozó újabb he
lyiség került elő. A jó minőségű terrazzo padlójú helyi
ségben vastag törmelékréteg volt erős égésnyomokkal, 
nagy mennyiségű égett maggal. A különálló épületben 
a padlószint már nem maradt meg. Az épület É-i olda
lán egy kora császárkori objektum (lakóház) nyomai -
nagy mennyiségű kerámiatöredékkel - került elő. Az 
udvar 4. századi járószintjén a beomlott kövek közt egy 
csontváz feküdt. A Ny-i traktus homlokzatát alkotó pil
lérsor É-i végén egy nagyméretű újkori bolygatás kora 
császárkori gödröt érintett. 

A Ny-i traktus feltárt D-i szakaszán kiemelésre ke
rültek 10x5 m-es szakaszon a múlt évben visszateme
tett, több rétegben lezuhant falfestmények. A geometri
kus és növényi motívummal díszített falfestmény a Ny-i 
perystilium falán lehetett. A falfestmények kiemelésé
vel párhuzamosan és utána e részen tisztázásokra is sor 
került. Az ezen az oldalon lévő bejárat kiszedett falai
nak előkerülésével bizonyítható, hogy az épület köze
pén lévő udvarba valóban kívülró1 egy oldalsó bejárat 
vezetett. A bejárat vonalában kiemelt trachitlapok nyo
mait sikerült rögzíteni. Tisztáztuk ezen épületrész ter
meinek, helyiségeinek méretét. Eló'került a Ny-i trak
tusban levő, már ismert kör alakú épület egy újabb sza
kasza, egy, az épülettel nem egykorú, vissza bontott, szé
les, kiszedett fal. Az ez évi, augusztus közepén kezdődő 
feltárás közel 900 m2-nyi újonnan feltárt és kb. 1000 
m2, 1999-ben már elkezdett, de be nem fejezett terüle
tet érintett. Az épület É-i traktusában újabb őskori ob
jektumok (gödör, ház) került elő. 

A feltáráson részt vett: Somogyi Zsolt, Boruzs Ka
talin, Kovács Lóránd egyetemi hallgató, a falfestménye
ket ifjú Bóna István és Márkus Péter művész-restaurá
torok emelték ki. 

NÁDORFI GABRIELLA 

31 1 .  Szabadhídvég, Pusztavár, földvár 
( Fejér megye) Ő 
2000. november végén és december elején többnyire 
ködös, hideg időjárás mellett, összesen 5 napi munká
val végeztem helyszíni felmérést. A felvett pontok alap
ján, a Sándorfi György által kidolgozott számítógépes 
program segítségével szerkesztettem meg a szintvona
lakat, a sánc kiterjedését és egyéb tereptárgyakat. 

Pusztavár Szabadhídvég községtó1 K-re a reformá
tus templomtól mérve 1,5 km-re emelkedik, természe
tes dombon. 

A földvár D-i és DNy-i oldalán húzódik a sánc., m;:i
gassága a belső oldalon 2-3, a külső oldalán 3-6 m kö
zött változik. A terület többi oldalát egyszerű perem ha-
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tárolja a rendkívüli meredek domboldal felett. Ezeken 
a részeken valószínűleg eredetileg sem volt mestersé
gesen emelt sánc, a feltehető védelmi vonalat (palánk, 
cölöpsor) csak ásatással lehet keresni. 

Sáncárok sehol sem látszik. A földvár ÉNy-i vége 
alatti, kb. 8 0  m hosszú árok esetleg a mesterséges sánc
árok megmaradt végét jelenti. 

A sánc K-i vége felé egy magassági kő van, tenger
szint feletti magassága 130,1 m. Más mérési pontot se
hol sem találtunk. Ettó1 Ny-ra 70 m széles, újkori átvá
gás szakítja meg a sáncot. A sánc ÉNy-i vége után 15 m
re is van egy meredek feljáró a belső területre, de ez 
nem szakítja meg az itt kezdő peremet. 

A belső terület legmagasabb része középtájon van. 
Az innen É felé lehúzódó, összekeskenyedő emelkedést 
illetve a meredek oldalvölgyet bokros erdő fedi. A völgy 
két oldala felett rövid szakaszon alacsony, sáncra emlé
keztető töltés húzódik, őskori, vagy újkori eredetét ása
tással lehetne eldönteni. A földvár egész belső területe, 
egészen a sáncig, illetve a peremekig teljes egészében 
szántóföld. Csak az ÉNy-i végében van kisebb füves rész. 
A sáncot és a külső domboldalakat mindenhol fű borít
ja, kivéve az említett kis erdős részt. ÉK-i oldalában és a 
peremben mély szakadék vágódik be. 

A belső területet jelenleg őszi vetésű, már magasra 
nőtt repce borítja. A belső területen nem végeztünk fel
mérést, csak helyenként. Munkatárs: Terei György. 

3 1 2 .  Szada, Margita-dűlő 
(Pest megye) Ú 

NOVÁKI GYULA 

Az MTK-Hungária Sport Kft. labdarúgó utánpótlás
nevelő centrumot kíván létesíteni Szada külterületén. 
A beépítendő terület ÉNy-i szélén helyezkedik el - Ve
resegyház területére áthúzódva, és a Topográfiában ott 
tárgyalva - a 37 /42. számú lelónely. A lelónely a topog- -
ráfiai adatok alapján kevéssé tűnt intenzívnek, ezért ku
tatóárkokkal tisztáztuk az építkezéssel érintett terüle
tet. 2000. április 27-28-án az érintett részen, egy ÉNy
DK irányú magaslat DK-i oldalán három, egymással pár
huzamos, 2,50 m széles kutatóárkot húzattunk a felté
telezett lelónely teljes szélességében. A vörös agyagos 
altalaj átlagosan 20-30 cm mélyen jelentkezett, ami a 
terület erős kopottságára utal. A kutatóárokban régé
szeti jelenségre utaló nyomot - egy a humuszolásból 
előkerült pattintott kőeszköz kivételével - nem találtunk, 
csupán újkori beásásokat és két, egymás közelében fu
tó, gyakorlatilag párhuzamos, V metszetű árkot. Az 
egyikben az átvágáskor újkori mázas, mintás cserép ke
rült elő, a másik kora leletek hiányában megállapítha
tatlan. 

A lelónelytó1 DK-re, kb. 200 m-re lévő magaslaton, 
amelyet ugyancsak érint az építkezés, ugyancsak húzat
tunk egy kutatóárkot. Itt az altalaj hasonló mélységben 
jelentkezett, de semmiféle beásásnak, régészeti jelen
ségnek nyomát nem találtuk. 

A kutatás alapján minden jel arra utal, hogy a lelő
hely valószínűleg az erózió áldozatává vált. További ku
tatás perspektívátlan, megelőző feltárása nem szükséges. 

KŐVÁRI KLÁRA - KULCSÁR VALÉRIA 

3 13 .  Szakadát, Szakajtó-hegy 
(Tolna megye) 1 
Légi felderítésnél a falu felett emelkedő, ÉNy-DK-i irá
nyú dombon mintha mesterséges földművek látszottak 
volna. 

2000 tavaszán terepbejárást végeztem, a domb egész 
területe bozótos erdő. Három oldalról meredek. É-i vé
gén, mielőtt elkezdene lejteni, mintha sánc mutatkoz
na, mely Dél felé folytatódik. Ez Ny-i oldalon teraszban 
folytatódik, K-i oldalon kevésbé figyelhető meg. Dél feló1 
viszont nincs lezáródás, sőt a domb errefelé kissé emel
kedik. Valószínű, hogy a sáncnak látszó töltés egykori 
birtokhatár, a teraszok pedig talán a felvezető út ma
radványai. Leletet nem találtam. 

3 1Li .  Szakály, Bogár-völgy 
(Tolna megye) Kö 

MIKLÓS ZSUZSA 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1999-
2000. évi felhasználásra 307 OOO Ft támogatást nyújtott 
a Tolna megyei földvárkutatáshoz. Cél a mezőgazdasá
gi munkák miatt már teljesen elpusztult, felszíni nyo
mokat már nem mutató őskori és középkori várak fel
derítése volt. A légi felderítést, légi fotózást 1999 de
cemberében hóban, valamint 2000 tavaszán, különböző 
megfigyelési és időjárási körülmények között végeztem. 

Ennek eredményeként a Bogár-völgyben feltételezni 
lehet, hogy talán arra a helyre vonatkozik a múlt száza
di feljegyzés, amely szerint ott erődítés lehetett. 

3 1 5 .  Szakály, Füstösmalmi-árok 
(Tolna megye) Ő 

MIKLÓS ZSUZSA 

2000. április 7-i légi fotón az árokra lejtő dombon, a szán
tásban négyszögletes, sötét csík látszik. Terepbejárással 
is megnéztem ezt a területet. A talaj igen száraz, több
nyire boronált. A sötét csík területén 2 darab őskori 
(egyik talán rézkori oldal füllel) cserepet találtunk. 
Valószínű, hogy a sötét csík természetes eredetű, és kö
zöttük a talajerózió miatt világosabb a talaj. 

3 1 6. Szakály, Tárkánymajor 
(Tolna megye) Kö 

MIKLÓS ZSUZSA 

2000 tavaszán, légi fotózást követő terepbejárás során 
Szakály falutól D-re, a Kapos első teraszán, a 140,6 m-es 
magassági pontnál a középkori falu nyomait találtam. 
A ponttól D-re, kb. 50 m-re egy kis dombon szétszán-
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tott középkori templom maradványai láthatók, körülöt
te, fó1eg a K-i oldalon, kiszántott embercsontok látsza
nak. A templom környékén körben szürke foltok, ház
helyek láthatók, közepes mennyiségű cseréppel, állat
csonttal. A leletek 13-15. századiak. Néhány vastárgyat 
és egy bronzkarikát is találtam. A templom és a hely
szögelési pont környékén mintha elszántott árok mu
tatkozna. 

3 1 7. Szakcs-Dalmand, Gölösi-dűlő 
(Tolna megye) Ró, Kö 

MIKLÓS ZSUZSA 

2000. március 10-én bejártuk a már többek által em
lített lelónelyet, és sikerült behatárolnunk több na
gyobb épületet, melyek az utólagos egyeztetés után 
azonosnak bizonyultak a PTE légi felvételein a tele
pülés központjában található tér körüliekkel. Sikerült 
egy középkori település leletszóródási foltját is beha
tárolnunk a lelónely közepén található villanyoszloptól 
K-DK-re a lejtőn. 

2000. június 22-én légi felderítést végeztem. Novem
ber 9-én Tóth Endrével és K. Németh Andrással a légi 
felvételek alapján ismét bejártuk a leló11elyet, mely ekkor 
fel volt szántva. Tisztáztuk a római kori lelónely kiter
jedését. Az építési törmelék mintegy 600x700 m-es te
rületen szóródik, É-i, D-i és Ny-i határa kb. megegyezik 
a légi felvételeken látható, fossaként és városfalként in
terpretálható nyomokkal. A törmelék szóródása alapján 
K-i határa átnyúlik a város központját K feló1 határoló 
patakon is, itt azonban nem találtunk olyan határozott 
határvonalat. A lelónely nagy valószínűséggel azonosít
ható az Itinerarium Antonini (264,8) Iovia nevű, Sopia
nae-tó1 32 római mérföldre található útállomásával. A 
légi felvételek tanúbizonysága alapján városi település 
volt, ezt igazolja a többek közt a védőfal, a kapu, a főtér 
és a kettőt összekötő kettős oszlopsorral szegélyezett u tea 
megléte.22 

3 18 .  Szakcs határa 
(Tolna megye) Ő, 1 

BERTÓK GÁBOR 

Kanásztemető: A 2000. június 22-én fotózott területen 
bizonytalanul értékelhető foltok látszódtak. A szep
tember 27-28-i terepbejárás során leleteket nem ta
láltunk. 

Varnyasi-rét: Ezen a határrészen két, ismeretlen korú 
lelónelyró1 készítettem 2000. június 22-én légi felvételt. 
Az I. számú lelónelyen körárok és gödrökre utaló foltok 
láthatók a felvételeken. A szeptember 27-28-án végzett 

22 BERTÓK G. :  Item Sopianas Bregetione m. p. CXS: lovia XXX „II 
m.  p . . . .  " (Adalékok a Dél-Dunántúl római kori településtör 
ténetéhez: lovia lokalizációja.) Wosinsky Mór Múzeum Evkönyve 
XXII. 2000. 101-112. 

terepbejárás során talált leletek (kerámiatöredékek és 
3 kisméretű pattintott kőpenge, paticsdarahok) őskori 
településre utalnak. A II. sz. lelónelyen mindössze 2 
paticsdarabot és egy pattintott kőpengét találtunk. Egy 
foltban a két lelónelyet elválasztó völgy É-i lejtőjén 30-
40 cm átmérőjű kerek csomókban a gyomnövényzet 
magasabbra és zöldebbre nőtt. Ennek okát nem sikerült 
megállapítanunk, de valószínű, hogy ezek a foltok lát
hatók a légi felvételeken is. 

··· 3 1 9 .  Sza lonna, Girind 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Sza 

BERTÓK GÁBOR 

A község déli határában, a 27-es főúttól nyugatra, a Bód
va árterébó1 enyhén kiemelkedő területen, jó észlelési 
körülmények mellett az őszi vetésben császárkori kerá
miát és kevés salakot gyűjtöttünk. 

320. Szalonna, Református templom 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 

CZAJLIK ZOLTÁN 

2000. október 31-én és november 24-én helyszíni szem
lén jártam az épületnél, melynek célja az ismert műem
lék-templom körül zajló munkák megtekintése volt. 

Az ekkor tapasztaltak szerint a felvizesedett falú 
épületen szigetelési munkálatokat végeztek. Ennek ré
szeként a templom álló falai körül mintegy 1 m széles
ségben és mélységben drenázsárkot ástak, melybe 
dréncsövet fektettek le. Az ott dolgozó munkások be
számolója szerint a földmunka során igen nagyszámú 
temetkezést bolygattak meg az épület minden olda
lán. E tényt a déli homlokzat előtt húzott, épp nyitva 
lévő árokban tett személyes megfigyeléseim is meg
erősítik. A csontok körül leletet a munkások állítólag 
nem találtak. 

PASZTERNÁK ISTVÁN 

32 1 .  Szalonna, Templomkert 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, Kö 
A dombperemre épített, erődített templom kertjében, 
az éppen folyó műemléki állagmegóvási munkálatok
kal kapcsolatosan kiásott árkok visszatemetett anya
gából kevés őskori és középkori kerámiát, valamint vas
salakot gyűjtöttünk. A 70-es évek elején hasonló mun
kálatok kapcsán már említés esik a leló'helyró1 és ha
sonló leletekró1 is, amelyek a Herman Ottó Múzeum
ba kerültek.23 

CZAJLIK ZOLTÁN 

23 DÉNES GY.: Szalonna, feudális főúri szálláshely és kerek temp
loma, Herman Ottó Múzeum Évkönyve 12(1973), 65. 
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322 .  Szárazd, Hosszú-rét 
(Tolna megye) Kk 
A településen 1999. december 8-án végeztünk légi fel
derítést, 2000. március 9-én pedig terepbejárást. 

A 16.  század első felében rövid ideig fennállt 
Gerenyás castellum légi fotón jól látható maradványait 
(a Kaposra kapcsolódó vizesárkának három oldalát) 
azonosítottuk a Kapos és egy vízlevezető csatorna össze
folyásánál. Vakondtúrásokban néhány késő középkori 
cserepet találtunk. 

323 .  Szászvár, Vár 
( Baranya megye) Kö, Tö 

BERTÓK GÁBOR 

A Kincstári Vagyonkezelői Igazgatóság anyagi támoga
tása lehetővé tette a vár Ny-i külső török várfalának rész
beni helyreállítását. Bár e várfal korábban már kis mér
tékben kutatott volt, ennek ellenére jelentős mértékű 
leletmentés vált szükségessé a várfal D-i szakaszán. A 
várfalnak ugyanis a Ny-i félkörös - már helyreállított -
bástyájától D-re eső szakasza jórészt lepusztult és csu
pán alapjaiban volt követhető a várfal nyomvonala. Tu
lajdonképpen ezen a részen volt szükség a nagyobb ará
nyú leletmentésre, mert a várfalnak a már említett fél
körös bástyától É-ra az ÉNy-i saroktoronyig húzódó sza
kasza ma is áll részben, és kisebb-nagyobb legújabb ko
ri javításokkal ma a vár kerítéseként szolgál. Elsősorban 
tehát a török várfal alapjainak feltárására volt szükség. 
Maguknak a felmenő falaknak a kutatása már koráb
ban a tervezés érdekében megtörtént. 

A leletmentési munkára 2000. szeptember 26. és 
november 8. között került sor. Gyakorlatilag párhuza
mosan a helyreállítási munkával. Elsőként a Ny-i várfal 
alapjait megszondázó korábbi kutatóárkainak ismételt 
kitisztítására és egyes esetekben azok további mélyíté
sére került sor. Ezekben a kutatóárkokban mindenütt 
megtalálható volt a török fal alapozása, amelynek ala
pozási szintje igazodva a korábbi terepszintekhez kü
lönböző mélységben volt, hasonlóképpen a falhoz csat
lakozó külső szintet jelző lábazati zokli. 

A Ny-i félkörös bástyától D-re lévő szakaszon 
mintegy 13 m hosszban tártuk fel a török fal alapozá
sát, illetve a megmaradt alapfalát. Az egyik legmélyeb
ben alapozott részét a falnak a bástyához való csatlako
zásánál tártuk fel. Itt a jelenlegi szinttó1 több mint 2 m 
mélységig terjedt. 

A Ny-i várfal vastagsága 70-80 cm között váltakozik, 
lábazati kiülése ugyancsak igen változó. A várfallal pár
huzamosan - annak külső síkja mentén - húzott kutató
árkunkban, amelynek átlag szélessége 1 m, a félkörös bás
tya sarkától 1,8 m távolságra D-re egy 1,2 m vastag tört 
kóbó1 épített Ny-i irányú fal került elő, amelynek K-i vé
ge a török várfal alá nyúlik. A további feltárás során kide
rült, hogy a fal DK-i belső sarka ívben fordul, majd egye
nesen halad tovább a török fal alatt, amelyet ezen a sza
kaszon részben e középkorinak tűnő falra alapoztak. Az 

előkerült K-Ny-i fal belső síkjából 5 m, távolsága 1 m volt. 
Az ovális belső teret lezáró K-i fal vastagsága 1,2 m és a 
török várfal alól 20-30 cm-rel kilóg. Az itt előkerült, la
pos kövekbó1 szépen falazott objektumrészlet rendelte
tése jelenleg nem állapítható meg és az további feltárást 
igényel. Ez azonban kétségtelen, hogy a várnál korábbi 
építmény részlete. A falkoronától 50 cm mélységben meg
találtuk a 20 cm szélességben kiugró alapozást, valamint 
a belső szintet, amely lejárt talaj volt. 

A 2. számú kutatószelvényben - amelyet a várfal 
K-i oldalán indítottunk - az említett objektum K-i falá
nál késóbbi hozzáépítés roncsolt alapozásának marad
ványa került elő, amelynek összefüggései ugyancsak tisz
tázandók. Mindkét kutatóárokban, illetve a szelvényben 
a talaj nagymértékben bolygatott volt, különösképpen 
a várfal homlokzata előtt húzódó 1. számú árokban. 

A további helyreállítás során a kutatás ugyancsak 
szükséges. 

A Ny-i török várfal D-i végénél feltárt kora középkori
nak tűnő, belső oldalán ívesen kialakított épületmaradvány 
további kutatása feltétlenül szükséges. Egyrészt az épít
mény rendeltetése és az alaprajz tisztázása érdekében, más
részt korának pontosabb meghatározása céljából. 

32-4 .  Százhalombatta, Földvár 
(MRT 7. k. 2 712  sz. l h . )  
( Pest megye) B ,  LT 

GERŐ GYŐZŐ 

2000. június 31. és augusztus 18. között folytattuk a mint
egy 6 m vastag rétegsorral rendelkező bronzkori tell te
lep további feltárását 20x20 m-es szelvényünkben. 

Módszertanilag az objektumból továbbra is rostá
lunk minden kihordott földmennyiséget, feltöltésbó1 il
letve objektumok közti felületbó1 mintavételszerűen csu
pán egy talicskányit (50 liter) . Az iszapolásra szánt föld
mintákat szisztematikusan, minden négyzetbó1 valamint 
minden objektumból meghatározott mennyiségben vet
tünk fel és iszapoltunk ki. 

Az iszapolás, a kerámiamosás és a számítógépes 
adatkitöltés párhuzamosan haladt az ásatással. A szá
mítógépes adatfeltöltést, az iszapolást és a feltáráson va
ló részvételt rotáló rendszerben felosztottuk az egyete
misták között. Így tapasztalatot nyertek a komplex ku
tatáshoz szükséges összes gyakorlati fázisban. 

A szelvény É-i oldalán a tavaly megtalált és kibon
tott urnamezős házrészlet elbontásával kezdtük az 
idényt. A házról kiderült, hogy négyszeres újrasározása 
volt. A padlója és a padló közötti részek is tele voltak 
élelem és egyéb szerves maradvány lenyomatával. 

A szelvény K-i oldalán a feltöltési réteget bontottuk 
el, melyben több külső melléképület cölöpös szerkezeté
nek illetve letaposott padlójának maradványát is megta
láltuk. Több gödröt is kibontottunk, közöttük az egyik 
kelta gödör ki volt tapasztva és egy fél szarvasagancs volt 
a közepébe helyezve. Egy Koszider korú vatyai gödörben 
pedig egy feldarabolt marha teljes vázát találtuk meg. 
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Az ásatáson részt vett: Berzsényi Brigitta, Horváth 
Tünde, Kustár Rozália, Judith Rasson, Joachim Tomas
son régész; Guba Szilvia, Fekete Csanád, Kreiter Attila, 
Füköh Dániel, Gerhard Györgyi, Knipl István, Kiss Csa
ba, Horváth Antónia, Nagy Katalin, Szeverényi Vajk, 
Zanzler Krisztián, Nyíri Borbála, Richter Éva, Jeney Ri
ta, Orbán Mihály, Ráduly Zoltán egyetemi hallgató. 

Az ásatást meglátogatta: Kristian Kristiansen (Gö
teborg Univ.) ,  Marie-Louise S0rensen, Gilian Wallace, 
Liliana Janik (Cambridge Univ.) ,  Joanna Sofaer Dere
venski, (Southhampton Univ.) 

325 .  Szeged, Kiskundorozsma, 
26/60 ( 3 1 . )  sz.  le lőhely 
(Csongrád megye) B, Sza 

PoRoszLAI ILDIKÓ 

Az M5 autópálya nyomvonala Csongrád megyei szakaszá
nak feltárása során a Kiskundorozsma határába eső 26/ 
60. (31.) lelóbelyen három szezonban folytattunk régésze
ti feltárást 1998. augusztus 31. és november 30. között 5200 
m2-t, 1999. április 7. és május 14. között 350 m2-t, illetve 
2000. április 17. és június 16. között további 2500 m2-nyi 
területet tártunk föl. Az összességében tehát több mint 
8000 m2-nyi kutatott területen 293 objektum került elő, 
melyek a késő bronzkor, illetve a szarmata kor időszaká
ból származnak. Az objektumok többsége telepjelenség, 
mindössze két szarmata kori sírt találtunk. 

A lelónely sajátossága, hogy mivel területén koráb
ban gyümölcsös, illetve szó1ő volt, ezért a humusz vas
tagsága elérte az egy métert. Ennek következtében több
nyire csak az objektumok alját sikerült rögzíteni, illetve 
a vastag humuszból került elő a szokatlanul nagy 
mennyiségű leletanyag, melyet így 5x5-ös koordináta
jelzettel ellátva dokumentáltunk. 

BENDE LÍVIA - LőRINCZY GÁBOR 

326.  Szeged, Kiskundorozsma, Subasa, Vágóhíd, 
M5 autópálya 3 5 .  sz. lelőhely 26173 .  
(Csongrád megye) B,  Sza , Kö, ú 
Az M5 autópálya előzetes régészeti feltárása kereté
ben 2000. április 10 .  és június 16 .  között tártuk fel a 
fenti régészeti lelónelyet. A kutatott terület nagysága 
15 800 m2• A feltárt objektumok száma: 375. A telepü
lésjelenségek a bronzkor korai időszakából, a szarma
ta, a korai középkor és az újkorból valók. Feltártunk 
többek között házakat, tárolóvermeket, kemencéket, 
árokrendszereket, karámot, illetve egy közel 150 mé
ter hosszú hidat. 

TÓTH KATALIN - SzALONTAI CSABA 

327. Szendrő, Csehi-dűlő 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, U, B, V, Sza? ,  Á, Kk 
A 2000. október 24. és december 31. között végzett te
repbejárásunk során regisztráltuk az alábbi lelóbelyeket. 

A 27-es főút két oldalán a dombháton, a Kis-Somos
hegy északi lábától 200 m-re, közepes észlelési köriilmé
nyek mellett a tárcsázott területen őskori töredékeket, 
sok késő középkori kerámiát és 3 db obszidiánt találtunk. 

A következő lelóbely a 27-es főút két oldalán, a 
Szendróböz tartozó Csehi-pusztára vezető bekötőúttól 
É-ra, egy a Bódva árterébó1 kiemelkedő dombon talál
ható. A szántásban, illetve a tarlón jó, illetve közepes 
észlelés mellett nagy mennyiségű őskori kerámiát 
(bronzkor, vaskor) , néhány császárkori(?) töredéket, vas
salakot, kevés paticsot találtunk. 

A Csehi-pusztai bekötőút két oldalán (Csehi-puszta
dűlő 1 . ) ,  a 27-es főúthoz közel, a szántásban, j ó  észlelés 
mellett őskori és Árpád-kori kerámiát, valamint viszony
lag sok paticsot gyűjtöttünk. A terület nagy valószínű
séggel azonos a Simán Katalin és Wolf Mária által te
repbejárás során 1983-ban megtalált Szendrő, Csehi
puszta lelóbellyel. 24 

A Csehi-puszta-i elágazástól 100 m-re északra, a 27-
es főút nyugati oldalán (Csehi-puszta-dűlő 2.) kitűnő 
észlelés mellett a mélyszántásban újkőkori és késő 
bronzkori kerámiát, csiszolt kóoalta töredékét, valamint 
paticsot gyűjtöttünk. 

328 .  Szendrő, Fő u tca 2 .  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 

CZAJLIK ZOLTÁN 

Tomka Gábor régész (MNM) kíséretében helyszíni szem
lét végeztünk a városközpontban lévő ismert régészeti 
lelónelyen, ahol a középkori település területén a mai 
város főtere helyezkedik el. 

Megállapítottuk, hogy a református templom mel
lett álló, középkori műemlék harangtorony közvetlen 
szomszédságában álló református paplak (Fő u. 2.) ud
varába a közelmúltban közművet vezettek be a Fő utca 
feló1. A már visszatöltött árok friss földjében késő kö
zépkori cserepet találtunk. 

PASZTERNÁK ISTVÁN 

329 .  Szendrő, Pap-réve 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) V, Sza 
A 2000. október 24. és december 31. között végzett te
repbejárásunk során regisztráltuk az alábbi lelónelyet. 

A Miskolc-Tornanádaska vasútvonaltól keletre, Szend
rő szélső házaitól bő 1 km-re északra lévő enyhe kiemelke
désen tárcsázás után, jó észlelési körülmények mellett jár
tunk. A jelentős számú, a Kyjatice-kultúra kései időszaká
ra jellemző edénytöredék mellett néhány császárkori ke
rámiát és nagy mennyiségű vassalakot gyűjtöttünk. 

CzAJLIK ZoLTÁN 

24 SIMÁN K.-WoLF M.: A Herman Ottó Múzeum ásatásai és lelet
mentései 1983-ban. HOMÉ 22-23(1985) 87. 
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330.  Szendrő, Rakaca-patak 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U? , LT, Sza, Kk 
A lelónely a 27-es főút két oldalán, a főút és a Rakaca
patak találkozásánál egy, a Bódva árterébó1 enyhén 
kiemelkedő dombon található. Közepes észlelés mellett, 
a káposztaültetvényen, az úttól keletre kelta és késő csá
szárkori kerámiát, néhány késő középkori töredéket, vas
salakot, obszidiánt, valamint egy őrlőkő töredékét, az 
úttól nyugatra kizárólag vassalakot találtunk. 

331 . Szendrő, Várhegy 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 

CZAJLIK ZOLTÁN 

2000. július 3. és július 28.  között folytattuk a Felsővár 
1997-ben megkezdett feltárását. Az ásatást a Magyar 
Nemzeti Múzeum valamint Szendrő Város Önkormány
zata finanszírozta. 

A DK-i bástya kutatása a helyreállítás megtörténtéig 
szünetel. Rendeztük az 1998-as és 1999-es feltárások te
rületét. Folytattuk a vár K-i oldalán tavaly nyitott kettős 
szelvénysor feltárását. Zárt leletegyüttesként kiemelendő 
a 10. szelvényben két szuperpozícióban álló 17. századi 
szemétgödör, valamint a 19. szelvény három szemétgöd
re (16-17. század fordulójától a 17. század végéig) . Előke
rültek a 17. század közepe táján emelt faépületek agyag
ba rakott kövekbó1 készített kályhaalapozásai, az alapo
zás környékén elhelyezkedő omladékrétegbó1 pedig a tü
zeló'berendezésekhez tartozó, részben másodlagosan fel
használt kályhacsempék. A leletek között változatos kály
hacsempe-töredékek, asztali- és főzőedények, a viselet és 
a fegyverzet kisebb elemei említhetők. 

Az ásatáson részt vett Ferenczi László, Halász Ágos
ton, Dorota Lakomska, Szelekovszky Márta, Szörényi Gá
bor, Barbara Witkowska egyetemi hallgatók, Czifrák 
László rajzoló. 

332 .  Szentes, Belváros 
(Csongrád megye) Sza , Á, Kö 

TOMKA GÁBOR 

A város központjában geotermikus hővezeték fekteté
sére került sor. Ennek kapcsán megfigyeléseket végez
tem 2000. július 24-augusztus 22. között annak érde
kében, hogy ne menjenek veszendó'be régészeti jelen
ségek, leletek. 

Értékelhető jelenségekre sehol sem bukkantunk, az 
árkokat túlnyomórészt legújabb kori feltöltésben, boly
gatásokban vezették. Régészeti leleteket is csak két eset
ben észleltem, de mindkét esetben másodlagos helyzet
ben. Az Erzsébet tér DK-i részén folyami vagy eolikus, 
de mindenképpen természetes eredetű hordalékból 
szürke, korongolt, római kori szarmata kerámiatöredé
kek, valamint Árpád-kori cserépüstök darabjai kerültek 
elő. A Petőfi Sándor utca 6-8. közötti autóbuszbejáróban 
viszont mintegy 3-4 m hosszan középkori eredetű fel
töltést regisztrálhattunk. Planírozásra utaló szürke, ha-

muval kevert humuszos talajban 13-14. századi edény
töredékek, főként tagolt peremű fazekak darabjai mu
tatkoztak. 

A gyűjtött kerámiatöredékeket a szentesi Koszt a Jó
zsef Múzeumban helyeztem el. 

SZABÓ JÁNos JózSEF 

333 .  Szentes, Berek-hát, Farkas-tanya 
(Csongrád megye) A? 
2000. augusztus-szeptember folyamán több alkalom
mal is figyelemmel kísértem a lelónelyen végzett gáz
vezeték-fektetési munkálatokat. Ezek során mintegy 50 
m hosszan eddig még érintetlen régészeti objektumo
kat, leleteket is megbolygattak. Az árok D-i oldalában 
négy 1-1,5 m széles gödör sötétszürke, fekete foltja raj
zolódott ki (kettő méhkas alakú volt) , valamint egy min
den bizonnyal Ny-K-i irányítású csontváz lábrésze. A 
rábontás a kitermelt földtömeg miatt szóba sem j öhe
tett. Másik két sír csontjai csak a kitermelt földbó1 ke
rültek elő. Mellékleteket, leleteket nem tudtunk megfi
gyelni, így csak feltételezhetjük, hogy ezek is a 451-es 
sz. elkerülő út 1998. évi leletmentő munkálatai során 
megismert, minden bizonnyal nagy kiterjedésű avar kori 
temetónöz tartoztak. Az árok É-i falában egy 2 , 5  m 
hosszú sötétszürke beásás mélyedt 1,2 méternyire a sár
ga, agyagos altalajba. 

SzABÓ JÁNOS JózsEF 

334 .  Szen tes, Kaján, Temető-halom 
(Csongrád megye) Á, Kö, ú 
A lelónelyet 1997-ben a Szentes környékén folyó régé
szeti topográfiai munkálatok során fedezték fel a JATE 
BTK Régészeti Tanszékének hallgatói. A Szentestó1 
északra, Kaján határrészben található, környezetébó1 ha
tározottan kiemelkedő Temető-halmon (más néven Kö
ves-halom) pelyvás soványítású, nagyméretű, Árpád-ko
ri téglákra, faragott mészkőtöredékekre és körülötte több 
tucat, a rendszeres mezőgazdasági munkák által meg
bolygatott és elpusztított sírra bukkantak. A lelónely egy 
észak-déli irányú homokhát déli végén, annak leginkább 
kiemelkedő részén, egy háromszögelési pont körül fek
szik, Szentes és Nagytőke települések határán. A lelő
helytó1 nyugatra fekvő szántott táblából egy 1400x800 
m kiterjedésű területró1 nagy mennyiségű, föK.ént Ár
pád-kori cserépbogrács töredékeket gyűjtöttek. 1998-ban 
újabb gondosan faragott mészkőtöredékek (bordák, ke
resztelő medence töredéke) váltak ismertté a Temető
halomról, melyeket a helyi lakosok vittek be a szentesi 
múzeumba. Mivel a terület továbbra is erősen veszé
lyeztetett maradt, főként a rendszeres mélyszántások 
miatt, halaszthatatlanná vált a leletmentő feltárás, me
lyet a NKÖM támogatott. 

A 2000. augusztus 14-szeptember 10. között vég
zett leletmentő ásatás célja az volt, hogy feltérképezzük 
a rombolás mértékét és az esetleges további szükséges 
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munkák nagyságát. A munkát 4x4 m-es szelvények 
kitűzésével kezdtük 20x16 m-es felületen, melybó1 össze
sen 300 m2-t tártunk fel. A háromszögelési pont körüli 
északi szelvények kibontása során, a felső, szántással 
bolygatott réteg eltávolítása után már az ásatás elején 
sikerült megtalálni az egykori templom északi alapjá
nak maradványait. A templom alapját kitermelték, az 
eredeti alapozási árok falai azonban igen jó állapotban 
megmaradtak. Az alapozási árokba visszatöltődött hu
muszos törmelék határozottan kirajzolta a templom 
alapjainak vonalát, mivel az jól elkülönült a szántás ál
tal lepusztított humusz alatt magasan jelentkező sárga 
színű homokos, löszös altalajtól. A feltárás elején a temp
lom keleti felét rejtő szelvényeket bontottuk ki, mely
ben az északi és déli alap, valamint a félkör alakú szen
tély alapozását tudtuk megfigyelni, továbbá a szentély 
körüli sírokat. Az északi fal alapozási árkát 1 m hosszan 
kitermeltük, majd átvágtuk. E művelet során sikerült 
megfigyelni az árok eredeti alját is, melyet a megma
radt habarcsfoltok mutattak. A templom falainak ala
pozása 80 cm-re mélyült a jelenlegi felszín alá, tört kóbó1 
és téglából készült. Döngölt agyagalapozás nyomát nem 
sikerült megfigyelnünk, miként az eredeti alap marad
ványait sem. Reményeink szerint az ásatások folytatása 
során az alapárokban ennek még nyomára bukkanunk. 
A templom belső terére nyitott szelvényekben újkori 
beásások gödreit bontottuk ki. 

Mivel a templom nyugati felében, a felszínen lévő 
magassági pont és az alá épített mesterséges kiemelke
dés miatt a mezőgazdasági művelés kisebb intenzitású, 
ezért nem a templom alapjainak további bontását foly
tattuk, hanem a templom déli oldalán lévő, erősen szán
tott temető mentéséhez fogtunk. A templom körüli te
mető 35 sírját tártuk fel, a tönkretett sírok száma becs
lés szerint több száz lehetett. A sírok és vázmaradvá
nyok sűrű sorokban és több rétegben helyezkedtek el, 
számos szuperpozíciót dokumentáltunk. A sírok között 
három biztosan téglakeretes volt, épített téglaszerkezet
tel, további egy sír esetében ez a temetkezési rítus 
valószínűsíthető. Az egyik téglasírnál kifaragott kopo
nyafülkét találtunk. A téglakeretes sírok közül egyet tel
jesen kiraboltak, a sír téglaépítményébó1 mindössze a 
déli oldal maradt meg. További sírban a két hosszanti 
oldalon a legalsó téglasort tudtuk megfigyelni, illetve a 
harmadik téglás sírban több, legalább 3 váz nyomát fi
gyeltük meg, mely alapján családi kriptaként értelmez
hető a templom déli falához igen közel épített temetke
zés. A téglakeretes sírok temetóbeli elhelyezkedésük 
alapján biztosan nem a legkorábbi réteghez tartoztak, 
koruk inkább a 12. sz. második felére, vagy késóbbre 
tehető. A többi vázat ácsolt fakoporsóban temették el, 
mely jelenség a sírok 80%-ánál megfigyelhető. A homo
kos altalajban igen nagyméretű koporsódarabok is meg
maradtak, melyek tervezett természettudományos vizs
gálata sokban segíthet a temető pontosabb kormegha
tározásában. A sírokban igen gyakori jelenség volt a sír
gödör egy részének faszenes, égett elszíneződése, mely-

nek jó analógiáit ismerjük hasonló korú Árpád-kori te
metó'kbó1, a szokás eredete azonban még pontosan nem 
tisztázott. A K-Ny tájolástól a nyújtott helyzetben fekvő 
vázak csak kis eltéréseket mutattak. A kezeket több eset
ben a medencére, illetve a mellkas alsó részére hajtották. 

A temető területén szórványként, majd sírokból is 
eló'került S-végű hajkarikák típusai a kora Árpád-korra 
keltezhetó'k. Eló'került két aranyból készített példányuk 
is, az egyik bordázott S-véggel. Napvilágra került egy 
kislány félig feldúlt sírjában egy áttört bronz veretekkel 
díszített öv. Egy eló'kelő felnőtt női sírban nemesfém 
szállal kivarrt párta(?) maradványaira bukkantunk, uj
ján pedig 11. századra keltezhető ezüst pántgyűrű volt. 
A datálásban a legnagyobb segítséget a pénzek jelentik, 
melybó1 négy darab vált ismertté. Kettő a temetőre nyi
tott szelvénytó1 délre, szórványként a szántásból került 
elő, két érme pedig sírból. Az egyik kézre helyezett álla
potban, a másik a koponya jobb oldaláról került elő. Az 
érmék közül három Kálmán dénára, míg a negyedik da
rab III. István verete. 

Az ásatás befejeztével a földterület tulajdonosával 
és bérlőjével sikerült megegyeznünk, hogy a lelóbely 
szelvényeinek közvetlen környékét átmenetileg nem 
művelik a feltárások befejezéséig. A leletek restaurálá
sa idó'közben elkészült, a megmosott vázak a Szegedi 
Tudományegyetem Antropológiai Tanszékére kerültek. 

Összefoglalva elmondható, hogy egy kora Árpád
kori falusi plébániatemplom és a körülötte lévő temető 
feltárását kezdtük meg. A történeti forrásokat átvizs
gálva egy 1523-as Szentes környékén végzett határjá
rásban a csanádi káptalan Másegyháza néven leírt egy 
templomromot Ecser és Fábiánsebestyén között. Ezt a 
templomot a történészek eddig pontosabb helymegha
tározás és régészeti lelet hiányában nem tudták bizto
san beazonosítani. A korábbi években a térség egészét 
érintő régészeti topográfiai munkálatok eredményei alap
ján úgy vélem, ennek a templomromnak az alapjait sike
rült megtalálnunk. A mellékletek és a templom eddig ki
rajzolódó szerkezete alapján feltételezhető, hogy a tele
pülés és a templom a tatárjárás során pusztult el, és 1523-
ban már csak a templom romjai voltak láthatóak. 

A munka folytatása a lelóbely veszélyeztetettsége 
és jelentősége miatt mindenképpen szükséges. 

Konzulens: dr. Szabó János József. Az ásatáson részt 
vettek: Balogh Judit, Löffler Boglárka, Löffler Zsuzsa, 
Pap József, Scholtz Róbert, Sóskúti Kornél, Szarka Jó
zsef, Törőq;ik István régészhallgatók. 

TÜRK ATTILA 

335 .  Szentes, Kórógy-zug, Derekegyházi olda l ,  
Dancsó-tanya 
(Csongrád megye) Sza 
2000. október 13-án helyszíni szemlén jártam egy helyi 
lakossal a város határának DK-i részén a Mágocs-ér egyik 
meanderének külső, Ny-i oldalán lévő lelóbelyen. Azo
nosítottuk annak a tanyának a helyét, ahol 1945-ben ve-
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remásás közben sírokra bukkantak. A környékbeli szán
tásban mintegy 500 m hosszú, 200 m széles, jól eldolgo
zott, szántott területen néhány szürke, korongolt, szar
mata kori oldaltöredéket gyűjtöttünk. A szentesi Koszta 
József Múzeum adattárának 508-2000. sz. tétele alapján 
sikerült megállapítanunk, hogy a leló'hely már ismert Fel
földi Szabolcs 1999-ben elkészült szakdolgozatából. Annak 
79-80. lapján részletesen leírja a szerző a leló'helyet és az 
általa végzett terepbejárás során gyűjtött réz-, bronz-, ró
mai valamint Árpád-kori felszíni leleteket. 

SZABÓ JÁNOS JóZSEF 

3 36 .  Szentkirá lyszabadja, Római katol ikus templom 
(MRT 2 .  k. 44/2 .  sz. l h . )  
(Veszprém megye) Kö 
2000. március 16-17-én sor került a templom D-i olda
lán a befalazott középkori bejáratra meró1egesen egy 
12, 70 m hosszú és 1 m széles kutatóárok kiásására. A 
kutatás célja: megállapítani, milyen mélységben kezdőd
nek a középkori sírok, hogy ezeknek elpusztítása nélkül 
legyen végrehajtható a templom D-i külső oldalának 
szintsüllyesztése, amelyre az épület falának vizesedése 
miatt van szükség. 

Az árok mélysége, É-i végén (a templom D-i falá
nál) 1 ,10 m, D-i külső végén 0,30 m. Földje végig egysé
ges barnás talaj , helyenként másodlagos helyzetű em
beri csontvázrészekkel. Az árok É-i végétó1 kb. 3 m-re 
D-re, 1 m mélyen elértük az első „in situ" temetkezést 
földjébó1 egy 15. századi denár került elő -, majd az árok 
D-i részén a további sírokat. Az árkot tovább nem mé
lyítettük, a sírokat nem bontottuk ki. 

Az árokról rajz- és fotó dokumentációt készítettem. 
A tervezett munkát megállapodásunk ellenére anél

kül végezték el, hogy engem előre értesítettek volna, 
így nem kísérhettem figyelemmel. Állítások szerint a 
munkálatoknál sem sírokat, sem egyéb leleteket nem 
találtak. 

3 3 7. Szécsény, Városfa l  
( Nógrád megye) Kk. Tö, ú 

RAINER PÁL 

A NKÖM Nemzeti Örökség Program '99. pályázat te
repmunkája 2000. november 20. és december 8. között 
zajlott. 

A nyertes pályázat célja a szécsényi török kori vég
vár álló téglafalainak állagmegóvási munkáit megelőző 
szondázó kutatás volt. A kutatás pillanatnyilag a legve
szélyeztetettebb szakaszra irányult. A műemléki nyil
vántartásban szereplő és régészetileg védett területen, 
a 84. és 76. hrsz. ingatlanok határán álló fal a csapadék, 
fagy és megtelepedő növényzet károsításának van kité
ve. A 2000. november 13-án kelt statikus szakmérnöki 
vélemény alapján a fal egyes pontjain megjelent nyíló 
repedések, illetve alulról megindult felszakadások in
dokolták az alap állapotának vizsgálatát. 

Három szondát nyitottunk az érintett falszakasznál. 
(Kettőt a belső oldalon 2. és 3. árok, egyet a külső falsík
nál - 4 árok.) Egy negyedik, kontroll-szondát a 84. hrsz. 
telek keleti oldalán álló, jobb állapotú falszakasz belső 
oldalára húztunk - 1. árok. Az 1. árokban a fal alapja a 
jelenlegi talajszinthez képest 130 cm-nél jelentkezett és 
330 cm-ig tartott. Jó megtartású falazat, fehér mészha
barcsba rakott andezit törtkóbó1. A fal belső oldalán egy 
a falnál korábbi sánc szerkezeti részletei jöttek elő, illet
ve egy deszkával zsalusan rótt négyszögletes gödör 
(kút?) részlete. A sánchoz tartozó palánkkarók, illetve 
sáncerősítő rönkök több sorban és több különböző hasz
nálati szinthez kötötten kerültek elő. Mivel a szonda mé
rete a sáncszerkezet felmérésére nem volt alkalmas, igye
keztünk a legkisebb rombolással dolgozni. A kutatást 
az alapozás állapotára, helyzetére, a közvetlenül hozzá 
kapcsolódó rétegek tisztítására korlátoztuk. A másik há
rom ároknál is ezt az elvet követtük. Az 1. árokban megál
lapítható volt, hogy a sánc 16-17. századi, alatta már 
altalaj következik. A fal alapját a sánc külső derekába 
ásták bele a még álló palánkon kívül. A szilárd altalajt 
megkeresve, abba is lealapozva készítették az alapot. A 
sánc datáló szórványkerámiát és kevés vastárgyat (szeg, 
csizmapatkó, kés) tartalmazott. A fal építési törmeléke, 
használati belső járószintje megfogható volt. Felette 18-
19. századi épületek alapjai és padlószintjei voltak. 

A 2. árkot a veszélyeztetett falszakasz kevésbé pusz
tult részén jelöltük ki. A téglafal és kőalap váltása itt a 
jelenlegi talajszinten van. Az árok 160 cm mélységig 20. 
századi feltöltéssel indult (feltehetően egy alápincézett 
melléképület helyén kezdtünk kutatni). A 20. századi 
beásás az eredeti falhoz tartozó feltöltést megsemmisí
tette, 160 cm-tó1 lefelé egy kettős palánk sáncára buk
kantunk. A belső palánksor egyik cölöpje mintavételre 
alkalmas állapotú kérges tölgy volt, melybó1 dendro
kronológiai vizsgálathoz mintát vettem. A sánc feltöl
tése sok szerves anyagot tartalmazott. Innen növény
mag-mintát vettem. A feltöltésbó1 eló'került egy telje
sen ép fazék (16-17. sz.) és egy orom-kályhacsempe 
1532-es évszámmal. 

A belső palánksor beásási árkának szélén, a sánc
töltés aljáról egy három párnafán nyugvó hídlás (gyi
lokjáró?) részlete került elő. E faszerkezetnek az eló'ke
rült palánktól korábbinak kell lennie. Mivel a jó meg
tartású maradványt teljes kiterjedésében nem tudtuk 
feltárni, fotózás és rajzolás után visszatemetésre kerül. 
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A városfal alapja e ponton szintén altalajig lemélyí
tett, törtkő, jó minőségű mészhabarcsban, alja 280 cm 
mélyen található. 

Felső részén sérült, feltehetően a késői pince hasz
nálata következtében. A statikus mérnök helyszíni köz
lése szerint pillanatnyilag stabil. 

A 3. árkot a fal belső oldalán a nyíló repedés körze
tében nyitottuk. A falhoz közel szintén belső sáncszer
kezet került elő - 3 méterig, 16-17. századi kerámiával 
datálva. Az árok végén egy 20. századi melléképület tégla 
„gangját", egy 18-19. századi leégett épület agyagpad-
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lóját gabonával, egy 17. századi talpgerendás és egy 16-
17. századi paticsfalú leégett épület részletét találtuk. 
Mivel a legalsó maradványnál úgy tűnt, hogy leégés után 
in situ maradt az omladéka, a kutatást itt abbahagytam. 
A késó'bbiekben nagy felületben érdemes feltárni az ob
jektumot. 

A városfal e ponton csak részben van lealapozva. A 
téglafal alatti kő alaptesten itt egy káváról indított ter
méskő átboltozás alatt üreg, illetve utólagos befalazás 
figyelhető meg. A boltozat romlott, több köve lazult. A 
statikussal arra a véleményre jutottunk, hogy vagy túl 
mélyre kellett volna itt alapozni a konszolidált talajig, 
vagy spóroltak a kővel és csak szakaszonként alapozva, 
szakaszonként hárítóívvel oldották meg a fal alapozá
sát. A falat kívülró1 vizsgálva több ponton is láttunk ilyen 
ívekre utaló falazati struktúrát. 

A 4. árkot a 3. árokkal szemben a fal külső oldalán 
nyitottuk. Itt a jelenlegi talajszint 80 cm-rel mélyebben 
van, mint a másik oldalon és a török korban is mélyebb 
szinten volt a külső járószint. A vastag 20. századi fel
töltés alatt leletszegény, 16-17. századi feltöltés alatt 14. 
századi kerámiával datált gödör mélyedt az altalajba. A 
falat kívülró1 kísérő egykori árok partja nem került bele 
a kutatóárokba. Az alapfalon itt is megfigyelhető volt a 
nyílás. A statikussal arra a véleményre jutottunk, hogy 
a falon nyíló repedés kiváltó oka a hárítóív boltválli ré
szének rétegcsúszása. A boltozat megcsúszása viszont 
feltehetően az ív másik oldalán folytatódó alapozás egye
netlen süllyedésének következménye. A falnak e pont
tól nyugatra húzódó részén súlyos statikai probléma 
nincs, e vizsgált ponttól keletre viszont tovább kutatan
dó az alap egyenetlen süllyedésének oka. 

338. Székesfehérvár, Fekete-hegy 
( Fejér megye) Kö 

MAJCHER TAMÁS 

A tervezett M81-es autóút 101 és 110 kilométerszelvé
nyei közé eső nyomvonalszakaszán terepbejárást végez
tünk 2000. május 8-án. Az M81/1 jellel regisztrált, 
300x100 m kiterjedésű, É-D irányú lelónelyró1 közép
kori kerámiát gyűjtöttünk, ami az István Király Múzeum
ba került. 

Munkatársak: Cserményi Vajk, Fülöp Gyula, Nádorfi 
Gabriella. 

339. Székesfe hérvár, Fő utca 1 3 .  
( Fejér megye) Kö 

SZALAI TAMÁS 

A ház pincéjében nyílt lehetőségünk arra, hogy árkokat 
húzzunk. 1 -es, 2-es, 3-as számú árkainkban csak az új
kori ház pincefalának alapozását sikerült feltárnunk. Ár
kaink mélysége kb. 130 cm-en megállt a 6. számmal je
lölt tömör, fekete, iszapos rétegben, mivel a feltörő ta
lajvíz miatt nem tudtuk folytatni a mélyítést. Ugyanígy 
jártunk a 4. számú árokban is, ahol egy vöröses, bauxit-

tartalmú habarcsba rakott kőfalat találtunk. Erre ala
pozták a mai pince falait. A középkori fal;:it különböző 
méretű törtkövekkel rakták, északi falának elbontott fe
lülete kb. 50 cm-re a mai padlószint alatt kb. 45 cm-rel 
szélesebb volt a pince falánál. 

A középkori házrészlet bemutatása nem szükséges. 

3Lt0. Székesfehérvár, Maros-hegy 
( Fejér megye) Ró 

SIKLÓSI GYULA 

Az épülő szennyvízvezeték árka érintette a székesfehér
vári topográfiában felvett bronzkori település szélét. A 
lelónelyet 100 m hosszban és 4-5 m szélességben tár
tuk fel. 

Az Aradi utcában valójában mocsárban, eleve „re
ménytelen" helyen kellett ásnunk, sem régészeti objek
tumot, sem leletet nem találtunk. 

A Szalontai utcában soros elrendeződést mutató cö
löplyukakat (mocsáron átívelő gyaloghíd?) és erodált ke
rek gödröket tártunk fel. A talált kerámia 2. század vé
gi, provinciális áru. 

3Lt1 . Székesfehérvár, Oskola u tca 1 .  
( Fejér megye) ú 

SZALAI TAMÁS 

A ház lakott, ezért csak az udvarban végezhettünk le
letmentést. 

A terület nagyobbik részét egy pince, illetve egy új
kori téglaciszterna foglalja el. A fennmaradó ásatásra 
alkalmas területen húztuk két árkunkat. Ezekben egy 
újabb, beomlott újkori pince falsarkát, a téglaciszterna 
déli részletét, illetve az udvar déli részén álló házfal új
kori alapozását találtuk meg. A helyszínen középkori fal
részletek előkerülésével nem számolhatunk. 

3Lt2 .  Székesfehérvár, Oskola u tca 8 .  
( Fejér megye) Kö 

SIKLÓSI GYULA 

A ház udvarán két árokban figyeltünk meg falakat. 2-es 
számmal jelölt árkunkban egy 17-18. századra datálha
tó falsarkot tisztítottunk ki. 

Egy kb. 11x1,6 m-es kelet-nyugati irányú árkot (1 .  
sz .)  húztunk az udvar közepén. Ebben egy ugyanilyen 
irányú, sárga habarcsba rakott középkori házfal alapo
zását tártuk fel kb. 8 m hosszúságban. A formátlan, 
különböző méretű kövekbó1 rakott fal szélessége 110 
cm és  60 cm között változott. Mivel az  árok két olda
lán, végeinél és közepén több közművezetéket ástak 
be, a középkori alapozás teljes feltárását nem végez
hettük el. 

Járószinteket, falsarkokat nem találtunk, a közép
kori fal nyugati végét újkori kőfal zárta, mely délre for
dult. Folytatása azonban a közművek által szabdalt 2. 
sz. árokban már nem volt meg. 
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A ház délkeleti helyiségének déli faláról a csempék 
és a vakolat leverése után kiderült, hogy részben kö
zépkori eredetű. 

A feltárt objektumok bemutatását nem tartjuk szük
ségesnek, viszont a déli épületszárny további falkutatá
sa indokolt. 

34 3 .  Székesfehérvár, Várkapu u tca 1 .  
( Fejér megye) Kö 

SIKLÓSI GYULA 

A ház pincéjében összesen négy árkot húztunk. Ezek
ben a Budai kapu nyolcpilléres hídjának két fapillérjét 
és két kőpillérjének alapozását tártuk fel a rekonstruál
ható kb. 23 méteres hídrészlet alatt. 

A facölöpök átmérője kb. 20 cm volt, a kőalapozás 
méreteit nem állapíthattuk meg. A feltárást 0,45-0,75 
cm mélységben (a pince járószintje alatt) a feltörő talaj
víz miatt abba kellett hagynunk. Az előkerült részletek 
in situ bemutatását nem tartjuk szükségesnek. 

344 .  Szigliget, Vár 
(Veszprém megye) Kö 

SIKLÓSI GYULA 

A részletes jelentést lásd a 67-74. oldalon! 

3 4 5. Szilvásvárad, lstá l lóskői barlang 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Pa 

GERE LÁSZLÓ 

A magyarországi bükki Szeleta- és Aurignaci-kultúra re
víziója keretében végzett ásatást a Miskolci Egyetem Ős
és Ókortörténeti Tanszéke és a Magyar Nemzeti Mú
zeum 2000. július 31-tó1 augusztus 10-ig. 

A feltárás célja a Vértes László által 1947-tó1 1952-
ig folytatott feltárássorozat rétegtani és kronológiai re
víziója volt. A szelvényben sikerült azonosítani Vértes 
C14 mintavételezési helyeit, és új mintákat begyűjteni 
radiometrikus korhatározáshoz. A munka során 2,6 m 
vastagságú barlangi kitöltésben hat szintbó1 kerültek 
elő őskó'kori települési nyomok, az Aurignaci I-II. em
lékei. 

RINGER ÁRPÁD - T. DOBOSI VIOLA 

346.  Szombathely, Bogácai-ér 
(Vas megye) R, B, LT, Ró, Ú 
A Szombathely-Zanat elkerülő út folytatása, II. üteme 
a múlt évben kutatott és megépített Szombathelyt el
kerülő új útnak. A februári terepbejárást követően a 
megelőző ásatást március 13.  és június 2. között végez
tük el a Bogácai-ér keleti (Zanat) és nyugati (Szombat
hely) oldalán. A finanszírozást a Vas Megyei Közútkezelő 
Kht-val kötött szerződés alapján a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság folyósította, mindösszesen 37,6 M Ft-ot. A 
kutatás során összesen 12 110 m2-t tártunk fel. 

A Bogácai-ér Ny-i oldalán az alábbi korszakok ér
telmezhető emlékeit (5000 m2) tártuk fel: késő bronz
kori(?) telep facölöp-szerkezetes házainak maradványait, 
és hulladékgödreit; késői kelta telep melléképületét és 
hulladékgödreit; római kori hamvasztásos temető egé
szét (összesen 9 sír) . Talán ennek települését sikerült 
megfigyelnünk a nyomvonaltól kb. 200 m-re északra; 
római kori utat (vízelvezető árkait és helyenként kavics
alapozását) kb. 200 m hosszúságban; újkori (19. század?) 
vízelvezető rendszer árkait; közel száz, pillanatnyilag is
meretlen korú cölöplyukat és gödröt. 

A Bogácai-értó1 K-re a következő korszakok értel
mezhető emlékeit tártuk fel: rézkori (Lengyel III.) tele
pülés nagyméretű hulladékgödrét; bronzkori telep fa-

.
cölöp-szerkezetes házát, hulladékgödreit (ezek egy ré
sze Harangedényes) és kútját (utóbbi az első őskori ilyen 
objektum Vas megyében! ) ;  római kori utat (Ny-K irá
nyú az ér túloldalán feltárt folytatását kb. 200 m) a 
Bogácai-érnél keréknyomokkal, útkereszteződéssel, a 
betorkolló É-D-i úttal (hossza kb. 150 m) ; római kori 
gödröket; újkori (19. és 20. századi) vízelvezető rend
szer árkait, illetve kerámia alagcsöveit; ismeretlen ko
rú kemence maradványait; valamint jégkori (?) állat
csontokat. 

A feltárás előtt geofizikai kutatást végzett Puszta 
Sándor. A teljes feltárt területró1 készültek légi felvéte
lek (három alkalommal volt repülés: május 12, 14, jú
nius 2.) Az MTA ATOMKI-be (Debrecen) több mintát 
küldtünk kormeghatározásra. A sírok anyagát iszapol
tuk. Az embercsontanyagot Tóth Gábor antropológus 
dolgozta fel. Az iszapolásban lelt archaeobotanikai anyag 
Torma Andreához került. A palinológiai vizsgálatokra 
Sümegi Pált, a xylotomiai vizsgálatokra Rudner Edinát 
kértük fel. 

A kutatás legszenzációsabb eredménye a Pannóniá
ban egyedülálló nagyságrendben feltárt utak, útkeresz
teződés és keréknyomok. Az út felületén és árkaiban 3 
érmet találtunk. Sajnos a Bogácai-éren feltételezhető ko
rabeli híd pilléreit nem sikerült megtalálnunk. 

347. Szombathely, Ferences kolostor 
(Vas megye) Ró, Kö 

ILON GÁBOR 

Az épület felújítása során csatornázás, esővíz-elvezetés 
megoldatlansága miatt a korábbi, sokféle irányba vezető 
eldugult csövek helyett újakat kellett lerakni. 

A földmunkák során kiderült, hogy a kolostor quad
rumában, mely a 17. században alakult ki, a konyha alatt 
is nyomon követhetően széles római csatorna fut. 

A régészeti leletek: római párkánykő, üvegmozaik
szemcse, borostyán, stylus, rombusz padlótéglák, stb. -
rendkívül jelentős épületre utalnak. Az egész quadrum
ban a néhány sakktábla tematikát követő szelvényben 
60 cm mélységben melléklet nélküli csontvázak és kö
zépkori falak is mutatkoztak, melyeknek semmi kapcso
lata nincs a 17. században kialakult quadrummal. 
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A középkori ispita azonos a mai déli kolostor
szárny középső szakaszával. Osztás nélküli nagy te
rembó1 állhatott. 1360-ban ide települtek a ferences 
szerzetesek. A középkori kolostor fokozatosan alakult 
ki a meglévő is pitát, azaz a déli szárnyat használva. A 
nyugati szárny teljes mértékig 17. századi, a 14. száza
ditól nyugatra, a város felé építették meg. A 17. szá
zadra romossá váló nyugati szárnyat lebontották az 
alapban lévő töredék építőanyagot is kiszedve, mely
nek nyomait a mai quadrumban sikerült feltárni. A 
római útfelszín már 90 cm mélységben mutatkozott. 
Alatta széles csatorna volt. 

Munkatárs: Medgyes Magdolna. 
HAJMÁSI ERIKA 

3Li8. Szombathely, Kámon, Kertész MTSZ, Muskátli út 
(Vas megye) B 
A leletmentés a 8721. számú Szombathely-Lukácshá
za összekötő út nyomvonalán történt. A 8721/1. szám
mal regisztrált lelónely az út K-i vége, amely a Kertész 
MTSZ egykori területén halad keresztül, az üveghá
zak és a hőközpont között, a Muskátli utca folytatásá
ban, a Perint patak bal partjáig. A terület kb. 200 m 
hosszú, nagyrészt feltöltött, bolygatott és fedett terü
let. A hely szondázását az indokolta, hogy a szomszé
dos területeken Fekete Mária és Bándi Gábor a TÁVHŐ 

Központ területén 1981-ben, garázsépítés alkalmával 
leletmentést végzett, ahol késő bronzkori telep nyo
mait találták meg.25 

2000. március 20-31. között folyt a szondázó ása
tás. A területen kb. 200 m hosszan végeztünk kutatást, 
egy kutatóárkot és kilenc szelvényt nyitottunk. A terü
let csaknem kétharmada volt fedett, vagy bolygatott, a 
megnyitott területek nagysága 300 m2. 

A kutatóárkot nagyjából a nyomvonal közepén je
löltük ki, de végig bolygatott területen halad. A szelvé
nyekben jól látszik, hogy a területen átlag csaknem 40 
cm vastagon újkori feltöltés van, alatta a kb. 35 cm vas
tag humusz erősen bolygatott. A legtöbb leletanyag a 
III. szelvénybó1 került elő, amely a legközelebb esett a 
korábbi leletmentések színhelyéhez. A feltöltés és a boly
gatott humuszréteg alatt elkülönítettünk 50-75 cm mé
lyen egy világosbarna humuszos réteget. Ebbó1 a réteg
bó1 több szép bronzkori, halomsíros kultúra edénytöre
déke is előkerült, de egyéb régészeti jelenséget nem tud
tunk elkülöníteni. A leletanyag a szombathelyi Savaria 
Múzeumba került. 

Az újkori feltöltés egy mély fekvésű részre utal, ta
lán egy egykori folyómederre. Feltehetó1eg az egykori 
Perint-patak medrének bal partján található késő bronz-

25 VöRös I . :  Szombathely-Kámon késő bronzkori település ál
latcsont leletei - Die Tierknochenfunde der spaluiu11zezeilliche11 
Siedlung Szombathely-Kámon. Savaria Pars Archeologica 24/3 
(�999) 29�-295. 

kori telep szélét figyeltük meg a kutatott terület DK-i 
végénél. 

A tengerszint feletti magasságokat a kámoni kápolna 
K-i oldalán lévő falicsap magassága határozta meg 
(17003) Btszf. 216,468 m. Költségek kb. 1 millió forint. 

FARKAS CSILLA 

3Li9.  Szombathe ly, Metro Áruház a Kőszegi 
(87. számú) út és a városi körgyűrű talá lkozásánál 
(Vas megye) R,  B, Kk . 
Augusztus 11. és december 21. között folytattunk lelet
mentést a 41 OOO m2-nyi területen, amit ideiglenes vé
delem alá kellett helyezni a METRO Holding Hungary 
Kft. nem megfelelő viszonyulása miatt. A feltárás elég
telen anyagi finanszírozása csak lassú munkatempót tett 
lehetővé. Az ásatást a Kulturális Örökség Igazgatósága 
illetve a METRO Kft. támogatásával végezte el a Vas Me
gyei Múzeumok Igazgatósága. A feltárást megtekintet
te az Ás;;itási Bizottság és a Kulturális Örökség Igazgató
sága területi vezetője Figler András. 

A lelónelyen Vas megye rézkori településeit tekint
ve ezidáig a legnagyobb kiterjedésben megkutatott fa
luról beszélhetünk. A település a lengyeli kultúra késób
bi fázisára, a kora rézkorra keltezhető. Két nagyméretű 
(kb. 20 m hosszú),  alapárkos, cölöpszerkezetes és agyag
falú házat tártunk fel. A 2. számú úgynevezett megaro
nos típusú. Az 1. ház padlóját - ha volt - a gépi hu
muszolás megsemmisítette. A 2. háznak nem lehetett 
padlója. Néhány kemence, munkagödrök, agyagkiter
melő- és szemétgödrök, valamint egy körárok részlete 
került még megkutatásra. Az objektumok egy részét csak 
részben tártuk fel, vagy metszettük át, szondáztuk meg. 
Leletanyagukat tekintve kiemelkedő jelentőségűek: a 19. 
gödör, 32. objektum e háztól K-re kemencével, sok agyag
kanál- és edénytöredékkel, kovaeszközökkel; a 28. ob
jektum kerámiával; a 122. objektum szintén rengeteg 
kerámiával, agyagkanállal, őrló"kővel és kovákkal. A kör
árokban is nagy mennyiségű edénytöredék volt. A tele
pülésen meglepően kevés és rossz megtartású állatcsont 
került elő. 

A kora bronzkorból egy, a késő középkor-újkorból 
három objektum került elő. A települési jelenségek 
föként K és É felé várhatók, ahol építkezések is lesznek 
a jövó'ben. 

Az objektumokból radiocarbon és környezet re
konstrukciós vizsgálatokra mintákat gyűjtöttünk. A kő
anyag feldolgozását Marton Tibor (Magyar Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézet) megkezdte. 

FARKAS CSILLA - ILON GÁBOR 

350. Szombathely, Olad 
(Vas megye) R, B, LT, Ró, Kk 
Feltárásra került sor a 8721. számú Szombathely-Lu
kácsháza összekötő út nyomvonalán, 2000. április és má
jus között a 8721/2. számmal regisztrált lelónelyen. 
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Az előzetes terepbejárás őskori (rézkori, kelta?) te
lepülés, római kori villára (?) utaló épülettörmelék, ke
rámia, késő középkori nyomokat talált a Perint-patak 
jobb partjától a Sas-Nádas-tóig lejtő területen az út ki
jelölt nyomvonalában, 300 m hosszan. 

Az általunk kutatott területen a felszíni leletanya
got adó bolygatott humuszréteg eltávolítása után őskori 
gödrök (1-4. objektum) rajzolódtak ki, betöltésükbó1 
kevés réz-, bronzkori kerámia került elő. Az 5 .  objek
tum, (kő-, téglatörmelékes betöltésű gödör, késő ró
mai kerámia és 4. századi pénzek datálják) lehetett a 
felszínen szétszórtan talált római építőanyag forrása. 
Más római kori építményt nem találtunk. A gödör egy 
korábbi, leletanyag híján nem datálható négyszögle
tes, fabélésű kútba vágott. A 6. objektum négyszögle
tes, lekerekített sarkú korai kelta ház alja, szép kerá
mialeletekkel. 

Az ásatáson részt vett Molnár Attila régészhallgató. 
MEDGYES MAGDOLNA 

3 5 1 .  Szombathely, Olad, Aranyvízi-dűlő 
(Vas megye) B, A, Ró 
A leletmentés a 8721. számú Szombathely-Lukácsháza 
összekötő út nyomvonalán történt, 2000. április 1. és 
május 10. között. A 8721/3. számmal regisztrált lelónely 
a lakótelep felé induló bekötőút csatlakozásától Ny felé 
kb. 150-170 m hosszú. 

A lelónely egy egykori patakmeder vagy hosszúkás 
tó, mocsár Ny-i partján, egy magasparton terült el. A 
kutatást egészen a meder szélénél kezdtük. Ezen a ré
szen egy avar kori objektum került elő. A megnyitott 
felületen keresztben, nagyjából É-D-i irányban felte
hetó1eg egy római kori út nyomait találtuk meg, bronz
pénzzel és vasfibulával keltezhető. Az úttól kb. 40-50 
m-re a terület Ny-i részében római leletanyag került elő, 
Pó-vidéki terra sigillata, bronzpénzek, bronz- és vasfi
bulák. Egy kiszedett épületalapozás, gödrök, egyéb ob
jektumok (44 db) jelezték a római kori megtelepülést. 
Valószínűleg egy kisebb villa, vagy falu, még a római 
korban elpusztult nyomát találtuk meg. A metszetfalon 
végig lehetett követni a mai bolygatott humusz alatt e 
római kori réteget, amelynek felső részét elszántották, 
illetve lekopott, a patakmeder felé pedig elkeskenyedik, 
egyre vékonyabb lesz. Valószínűleg a római kori telep 
tovább folytatódik Ny-ÉNy felé. 

A terület középső D-i felében több őskori, bronzko
ri gödör került elő. Feltehetően egy kisebb kora bronz
kori telep É-i végét találtuk meg (8 objektum) . 

A lelónelyet több földút is vágja és erőteljes mező
gazdasági művelést is végeznek rajta. A lelónely a ter
vezett összekötő úttól É-ra is folytatódik. Feltárásra ke
rült az út 226, 259, 255, 248 pontjai közé eső terület. 
170 m hosszan, átlag 15 m szélességben kutattuk a te
rületet. A megkutatott terület 2200 m2, az objektumok 
száma 82 volt. A tengerszint feletti magasságukat, az 
egykori vasúti töltésen levő háromszögelési pont ma-

gassága adta 217,10 Btszf. A leletek a szombathelyi Sa
varia Múzeumba kerültek. Költségek kb. 6 M forint. 

FARKAS CSILLA 

3 52 .  Szombathely, Olad, Nagyfa {Alsó mező) 
(Vas megye) B 
A leletmentés a 8721. számú Szombathely-Lukácsháza 
összekötő út nyomvonalán történt, 2000. május 9. és 
19. között. A 8721/4. számmal regisztrált lelónely az út 
Ny-i végénél, annak 0 pontjától kb. 400-450 m-re kez
dődik. Egy viszonylag magasabb platón, vagy parton 
helyezkedik el, de a pontos földrajzi viszonyok megfi
gyelése nem lehetséges, mert a területen kiskertek ta
lálhatók. 

Kb. 1700 m2-t kutattunk meg, az objektumok szá
ma 40 darab, ebbó1 21 tartozik a halomsíros kultúra né
pének telepéhez, s a többi bizonytalan objektum. A te
lep nagyságát a kiskertek miatt nem lehetett pontosan 
megállapítani, az út nyomvonalába egy kb. 60-65 m 
hosszú teleprészlet esik, néhány gödör, oszlophely, és 
egy feltételezett épület nyomát találtuk meg. Közepe
sen sok kerámia, néhány orsógomb, őrlőkő és egy bronz
tű került elő. 

Költségek kb. 2 M forint. 
FARKAS CSILLA 

353 .  Szögliget, Hosszú-tető, Ju lcsa-barlang 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, B, ú 
Szenthe István geológus, barlangkutató 2000. február
jában tájékoztatta a Magyar Nemzeti Múzeum munka
társát, Holl Balázst, hogy Szögliget határában, a Hosszú
tető nevű hegy déli oldalán nyíló kis barlangban régé
szeti leleteket talált. Felfedezéséró1 értesítette a Herman 
Ottó Múzeumot is. 

A már régóta nyilvántartott, ám névtelen barlan
got a bejelentő Julcsa-barlang néven kívánja bevezetni 
a szakirodalomba. 

Február 17-18-án Szenthe István és Holl Balázs fel
mérték a barlang környékét, előterét és a belső tereket. 
Február 22-én Rezi Kató Gábor, Holl Balázs, Szenthe 
István és Dobosi Viola helyszíni szemléjükön a követ
kező eredményre jutottak: 

- Szenthe István átadta azokat a tárgyakat, amelye
ket a barlangvizsgálat és spirálfúrós mintavétele során 
talált: késő bronzkori arany karikát, szerpentinvésőt, 
őskori cserépdarabokat. 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának barlan
gokért felelős munkatársaival (Rózsa Sándor, Guber Pé
ter) a helyszínre mentünk. 

- A barlang meredek sziklafallal övezett udvarán 
fémkereső műszerrel egy újkori kocsi tartozékait, lószer
szám-részleteket találtunk. 

- A barlang szűk folyosóján és belső termében 
ugyancsak fémkereső műszerrel további két késő bronz
kori aranytárgyat (karika és spirálisan összetekert hu-
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zal) találtunk, valamint az állatjáratokkal kissé megboly
gatott felszíni rétegbó1 további őskori cserepeket emel
tünk ki. 

- A helyszíni szemle után az ANP igazgatóságán je
lentettük eredményeinket, ahol minden jelenlévő egyet
értett abban, hogy a barlang további sorsa közös felelős
sége a természetvédelemnek (Aggteleki Nemzeti Park, 
Világörökség) és a régészetnek (Kulturális Örökség Igaz
gatósága, Magyar Nemzeti Múzeum) . 

REZI KATÓ GÁBOR - HoLL BALÁZS - T. DoBosI VIOLA 

3 5li .  Szuhogy határa 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö? 
A 2000. október 24. és december 31. között végzett te
repbejárásunk során az alábbi lelóbelyeket regisztráltuk. 

Szuhogy községtó1 keletre, a Szuhogyi-völgybe csat
lakozó Kis-völgy torkolatában, a domboldalban, szán
tott területen, jó észlelés mellett, némi érces anyagot(?) 
és nagy mennyiségű vassalakot gyűjtöttünk. 

Kovács-kút: Szuhogytól nyugatra, a patakra néző dé
li domboldalban jó észlelés mellett a boronált területen 
érces anyagot(?), nagy mennyiségű késő középkori ko
vács(?)salakot és nagyon kevés középkori kerámiát ta
láltunk. 

3 5 5 .  Tamási, Alsócserén-gát 
(Tolna megye) Kk 

CZAJLIK ZOLTÁN 

Az elpusztult középkori Henye falu plébániatemplomát 
kutattuk. A 6x8 m belméretű, a feltárt ÉNy-i sarkán tám
pillérrel ellátott gótikus hajóhoz egyaránt 4,3 m hosszú 
és széles, enyhén trapéz alakú, négy sarkán támpillé
rekkel megerősített szentély csatlakozott. Az alapozást 
habarcsba dobált - részben római - építőanyagból ké
szítették, felmenő fal nem került elő. A gótikus szenté
lyen belül román kori, félköríves szentélyzáródás ala
pozását tártuk fel, a szentély É-i oldalához kapcsolódva 
pedig 2x2 m belméretű sekrestye maradványát. A há
rom kibontott sírból melléklet nem került elő. 

Az ásatáson részt vett hallgatók: Batizi Zoltán, Benda 
Judit, Földesi Szilvia, Rácz Miklós, Rácz Tibor (ELTE) . 
Az ásatás munkatársa, a munkálatok tényleges vezetője 
K. Németh András. 

3 56.  Tamási határa 
(Tolna megye) 1 

ÓDOR JÁNOS GÁBOR 

A településen 1999. december 8-án végeztünk légi fel
derítést, 2000. március 8-án pedig terepbejárást. 

A Fürged és Tamási közötti határárok a légi felvéte
len kettős sötét sávként látható. A felszínen az objektu
mot nem találtuk meg, a lejtős domboldalon a földmű
velés okozta erózió miatt feltöltődhetett, illetve a szélein 
volt földhányások lekophattak. 

2000. június 22-én újabb légi felderítést végeztem 
a település fölött. 

Szemcse, Kertészet (Tökös-tói-dűlő) : A modern kori 
kertészetró1 készített felvételeken a római kori villa nyo
mai nem láthatók. 

Vitéz-telek: Ismeretlen korú és eredetű foltokat, nö
vényzet-elszíneződést figyeltem meg. 

Zsigmond-tábla: Ismeretlen korú, telekhatárokként, 
dűlőrendszerként értelmezhető lineáris nyomokat fény
képeztem. 

BERTÓK GÁBOR 

357. Tamási, Kecsege-puszta, Köcsöge 
(Tolna megye) Á, Kk 
Kecsege-pusztától ÉK-re, a Fürged és Tamási között hú
zódó halastó-füzér K-i oldalán emelkedő dombok egyi
ke - a terepbejárási megfigyelések szerint - erődített 
volt. A domb oldala a halastó feló1 meredek, a másik 
három oldalról pedig árok védte. A szántott, boronált, 
de esőt kapott dombon elég sűrűn fordultak elő a kö
zépkori (Árpád-kori és fó1eg késő középkori) cserepek. 
Több hamus folt is látszik. Leletek az árkon belül, és 
azon kívül is találhatók. A domb D-i szélén tégla- és kő
törmelék figyelhető meg, közöttük kevés embercsont is 
előfordul. 

A halastótól a dombra vezető dűlőúton az eső által 
kimosott, vagy gép által megsértett kemence nyomait 
vettem észre. A tapasztásból néhány késő középkori cse
rép került ki. 

358. Tác, Gorsium 
( Fejér megye) Ró 

MIKLÓS ZSUZSA 

A Gorsium központjában végzett 1996-1998. évi ásatá
sok jelentős mértékben megváltoztatták az 1958 óta fo
lyó kutatás során feltárt római település értelmezését. 
Az 1996-ban megtalált Augustus-templom alapján Al
só Pannónia provincia császárkultuszának központi 
szentkerülete kb. ötször akkora területen fekszik, mint 
azt a kutatás addig feltételezte. 1997-ben sikerült kö
rülhatárolni a templom előtt fekvő központi teret - a 
szentkerület fórumát - és a provincia főoltárának a té
ren álló alapozását. A tér a felmérés alapján 90x45 m 
nagyságú (területén Pannónia másik nagy szentkerüle
te, a Carnuntum-pfaffenbergi teljes egészében elfér), a 
templomhoz a tér K-i oldalán lépcső vezet fel, É-i olda
lát a két nymphaeummal és két lépcsővel áttört fal zár
ja le, ahol a már feltárt csarnokok és szentélyek látha
tók. Az É-i oldalon a kerület 100 m széles, ugyanennyi a 
tértó1 Ny-ra fekvő részben feltárt oldal is. Feltételezhető, 
hogy a központi tértó1 D-re és K-re is hasonló kiterje
déssel lehet számolni. 

Az új eredmények megváltoztathatják a Gorsium
ról eddig kialakult véleményt: a szentkerület nem Gor
sium városon belül egy nagyobb épületcsoportot jelent, 
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hanem a várostól független, elhatárolt területi egység, 
ahogy az - feliratok alapján - Galliában és Hispániában 
is megállapítható volt. Az eddigi ásatás 2-3 . századi pe
riódusa tehát teljes egészében a szentkerület területét 
jelenti, a feltételezett városközpont ezen kívül, felte
hetően három oldalról vette körül a szentkerületet. 

Az uralkodó császár tiszteletére a Római Birodalom 
minden provinciájában volt hasonló provinciális szent
kerület, ezekró1 azonban - az európai provinciákban -
inkább csak feliratokból és faragványokból tudunk, a 
legismertebbek, mint a lugdunumi Galliában és a tarra
coi Hispániában, feltáratlanok. A gorsiumi szentkerü
let egyedülálló tudományos jelentősége, hogy teljes fel
tárásának és bemutatásának nincs akadálya. 

1999-ben a Nemzeti Örökség Program '99 pályáza
tán 7 millió forint összeget nyerve a tervnek megfelelően 
egyrészt az Augustus-templom K-i része fölött álló 4. 
századi közfürdő feltárását folytattuk, megállapítva a 
templom K-i lezáródását, másfeló1 a templom Ny-i egy
harmadának feltárást végeztük. Ez a templom oszlopos 
bejárata és a nagyméretű cella közötti előtérre (pronaos
ra) terjed ki. A templom teljes méretét 14x40 m-ben 
sikerült meghatározni. Ennek alapján a templom a leg
nagyobb és legreprezentatívabb ismert templom Pan
nóniában, méretei a Római Birodalom ismert nagyobb 
görög és római templomaihoz hasonlóak. 

A 2000. évre tervezett ásatás az anyagi feltételek 
arányában a templom teljes feltárását és - lehetőség sze
rint - az előtte elterülő központi tér (fórum) kibontását 
kívánta folytatni. Az ásatás egyik feladata a 4. századi 
közfürdő teljes feltárása és dokumentálása után lebon
tása, a templom megmaradt jelenségeinek teljes feltá
rása. A kutatás másik feladata a templom előterének, a 
felvezető lépcsőnek feltárása, ezzel tisztázva a tér K-i 
oldalát. Az előzetes kutatások alapján lehetséges, hogy 
a templom tengelyében álló főoltár kibontására is sor 
kerülhet. A teljes tér feltárása legalább még két év ha
sonló intenzitású munkájával érhető el. 

A teret már eddigi ismereteink szerint is reprezen
tatív jellegű fal zárja le É-i oldalán, két díszkúttal. A fa
lat lépcsők törik át és vezetnek fel a magasabb szinten 
lévő csarnokokhoz, amelyek közül a 60x12 m nagysá
gú, Ny-i apszisában pódiumra helyezett oltárral esetleg 
a tartománygyűlés (concilium provinciae) helye volt. A 
késóbbi bemutatásnak hangsúlyos része lesz az oltár, a 
lépcső és a dombon álló templom részleges restaurálá
sa. Az utóbbihoz adottak a homlokzati oszlopsorok kis
ázsiai eredetű bazaltoszlopai. A tér helyreállításával a 
Római Birodalomnak az Alpoktól É-ra eső területén az 
egyik legnagyobb és leglátványosabb műemlékegyütte
se lesz. 

359 .  Tata, Porhanyó-bánya 
( Komárom-Esztergom megye) Pa 

FITZ JENŐ 

2000. június 16-án kezdtük meg a középső paleolit te-

lep feltárását, amelynek anyagi fedezetét pályázatok 
útján sikerült kiegészíteni (NKÖM) . 

Biztonsági okokból az idén is bányafákkal dúcol
tuk ki a lelőhelyet, maj d a külső környezet és a belső 
terület kitisztítása után mind a déli, mind pedig az 
északi oldalon folytattuk az in situ betöltődés bon
tását. 

Az idén is elsődleges célunk a település feltárása 
mellett a természettudományos vizsgálatokra történő 
mintavétel volt. Északi irányban a bontás után kialakí
tott, mintegy 4 m hosszúságú metszetfalban 4 réteget 
tudtunk elkülöníteni: lösz, homokszemcsés lösz, erősen 
homokos lösz, homok (fölötte nagy mennyiségű csont
breccsa). A nyugati oldalon a kitöltés erősen összeszűkül 
(260 cm, 390-410 cm) , erró1 a területró1 nagyobb 
mennyiségű, szépen megmunkált kőeszköz került elő. 
A K-i részen az üledékben egy teknősen emelkedő 5-
25 cm váltakozó magasságú, alapjánál 10-15 cm széles, 
fölfelé elkeskenyedő mészkőtaraj jelentkezett. A mész
tufa erősen lukacsos szerkezetű, laza szövetű, kristályos, 
eltér a bánya kompakt, tömör anyagától. A mészkőtaraj 
belső oldalán 5-10 cm széles, ismeretlen mélységű mész
kőréteggel borított hasadék figyelhető meg. A kitöltés 
felső, homokos rétegébó1 rendkívül kevés leletanyag ke
rült elő, fölötte cementálódott, nagy, sérült mamutcson
tok figyelhetők meg továbbra is. A metszetfal dokumen
tálása után 2 cm-ként mintát vettünk geokémiai és 
szediment vizsgálatra, 4 cm vastagságban pedig kisemlős 
vizsgálatra. 

Hasonló mintavétel történt a déli oldalon is, ahol a 
betöltődés szélessége fönt 1,3 m, alul pedig 1 ,45 m, leg
nagyobb magassága 1 m. A fal gyökerektó1 erősen átszőtt 
a talptól 40-45 cm-ig (makroszkópikusan), itt van a lösz 
és a homok határa. A talptól 40 és 50 cm között a fal D-i 
oldalán meszes konkréciós réteg húzódik, ami elválasztja 
a homokos betöltődést a lösztó1. A konkréciós szint É 

felé emelkedik, a padtól 50-60 cm között húzódik. Felső 
homokrétegében 5-10 cm nagyságú szürke „iszapkonk
réciók" jelentkeznek. 

Az in situ betöltődés bontása során továbbra is 
nagy mennyiségű gyártási hulladék, típusos, szépen 
megmunkált kőeszköz (elsősorban kaparók, vakarók) 
és állatcsontok (a legnagyobb 

,
mennyiségben továbbra 

is mamut maradványai) kerültek elő, elsősorban az 1 .  
rétegbó1. 

Az É-i in situ oldalon megfigyelhető volt, hogy a 
csontbreccsás mésztufapad 3-10 cm vastag, amit 13-16 
cm homokréteg követ. A balesetveszély elhárítása ér
dekében ahol lehetett, lebontottuk a mésztufalemezt, a 
homokot, s egyelőre bent hagytuk a bányafákat. A hi
vatalos szakvélemény elkészültéig bent hagyjuk, majd 
a bánya teljes lezárását tervezzük. 

Az ásatáson részt vett Homola István és Horváth 
Krisztina (KLTE, Debrecen) , Tolnai Márton GATE, Sze
ged) egyetemi hallgatók, meglátogatta dr. Kordos Ist
ván. 

CSEH JULIANNA - T. DOBOSI VIOLA 
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360 .  Tatabánya , 52 .  sz. lelőhely 
( Komárom-Esztergom megye) B, LT, Á 
Az 1998. óta tartó feltárások folytatásaként a 2000. év 
folyamán 420 m2 teriiletet tártunk fel. Az összefüggő felü
letet 5x6, illetve 5x7 méteres szelvényekre osztottuk. Ez 
év folyamán is több korszakhoz köthető leletanyagot ta
láltunk. A legkorábbi leletanyag és objektumok az urna
mezős kultúrához köthető, cölöpvázas épületek nyomait 
találtuk, valamint több gödröt és egy kemence sütőfelü
letét. Valószínűleg ehhez a korszakhoz köthető egy félig 
földbe mélyített, kör alakú, ágasfás tetőszerkezetű objek
tum is. A HA C időszakhoz egy félig földbe mélyített, 
téglalap alakú objektum köthető, amelynek funkciója bi
zonytalan egy újkori vízvezeték fektetése miatt. Az Ár
pád-korhoz egy újabb földbe mélyített, rakott kőkemen
cés ház köthető, amelynek betöltésébó1 hullámvonal-kö
teg díszű kerámiatöredékek keriiltek elő. Valószínú1eg épí
tési áldozat lehetett egy objektumhoz nem köthető, száj
nyílásával lefelé elhelyezett fazék. 

A leleteket a Tatabányai Múzeumba helyeztük el. 

361 . Tápiószele,  Kishomok-dűlő 
(Pest megye) 1 

LÁSZLÓ JÁNOS 

A Kossuth Múzeum lakossági bejelentést kapott, hogy 
az 1996 augusztusában a Külső-Mező 5. sz. tanya udva
rán talált sírtól kb. 600 m-re ÉK-re levő földön szürke, 
korongolt edénytöredékeket találtak gödörásás közben, 
több mint 1 m mélységben. Az edénytöredékeket rész
ben az eredeti helyükön hagyták, ahol humuszos talaj
ban, rétegszerűen helyezkedtek el. 

Augusztus 7-én helyszíni szemlét tartottam a leló11e
lyen. A bejelentőnek a földje az Agrobot Int. Épületeitó1 
150-250 m-re É-ra ma is létező ÉK-DNy irányú földút
nak az ÉNy-i oldalán levő, térképen szó1ő-gyümölcsös
ként szereplő, kb. 20 m széles parcellával azonos. A par
cella kb. 1980-ig szó1ő és gyümölcsös volt, utána kert és 
szántó. Az 1990-es évek elején vegyes fákkal, cserjékkel 
ültették be. A parcella DNy-i negyedénél 4-5 m átmérő
jű kerek, vízzel teli tavacska van, aminek kiásásakor lele
tek nem kerültek elő. A parcella ÉK-i harmadában talál
ható az a gödör, melyben az edénytöredékeket találták. 

A kb. 5 m átmérőjű kerek gödör É felé enyhén lejtős 
felszínű területen van. A cserepek a déli oldalban ke
rültek elő. A felszíni humuszréteg 55-60 cm vastag, fe
kete, kissé homokos; alatta világosbarna homokréteg hú
zódik 120-130 cm mélységig; ez alatt kb. 50 cm vastag 
fekete, kissé homokos humuszréteg található, majd 
legalul sárga agyag és a talajvíz. Az alsó humuszréteg 
tetejétó1 5-8 cm-re mutatkoznak az edénytöredékek egy
más mellett, részben egymáson fekve, két rétegben. Kö
rülbelül 30x30 cm-es felületen bontottam ki a töredé
keket, rétegük K és D felé folytatódhat a gödöroldal
ban. Szürke, finoman iszapolt anyagú, korongolt, nagy
méretű tárolóedény töredékei, közelükben beásásra uta
ló elszíneződést, kemény réteget nem tapasztaltam. Az 

általam kibontott és a megtaláló által - még szemlémet 
követően is talált és átadott - töredékeket a ceglédi Kos
suth Múzeumba szállítottam. 

DINNYÉS IsTV ÁN 

362.  Tárnok, Berki utca-Fűzfa u tca 
(Pest megye) B, V 
Tárnokon a fenti két utca által határolt (hrsz.: 3301) 
területen öt házból álló lakóparkot szándékoztak építe
ni. Mivel a területen ismert régészeti leló11ely van (MRT 
7. k. 31/14. lh.), ezért a beruházóval szerződést kötött a 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága az építkezés föld
munkái során előkerülő régészeti objektumok dokumen
tálására. Az 5183 m2-es építési területen humuszolás 
nem történt, így csak a közművek és az épületek alapo
zási árkaiban jelentkező régészeti jelenségeket tudtuk 
dokumentálni. 

Az építkezés 23 régészeti objektumot érintett, ezek 
részben házak, részben áldozati- és szemétgödrök. Az 
előkerült kerámia alapján a lelónely a bronzkor végére, a 
vaskor elejére keltezhető. A kerámia mellei:Ú6k állatcsont 
is előkerült, ennek feldolgozását dr. Vörös István végzi. 

A munka 2000 márciusa és szeptembere között zaj
lott, nagyobb szünetekkel. A feltárást a beruházó fedezte 
200 OOO Ft értékben. 

363 .  Tihany, Óvár 
(MRT 2. k. Li S / 1 3 .  l h . )  
(Veszprém megye) B, V, LT? , Á 

MARÓTI ÉvA 

A Felsőóvári, Középsőóvári és Árpád utcákban 2000. ok
tóber-december hónapokban folyt régészeti kutatás víz
vezeték-építéshez kapcsolódva. A mintegy 450 m hosszú 
árokszakaszban bronzkori és vaskori házak, gödrök, be
ásások, sáncrészlet, Árpád-kori sánc kőpakolásának do
kumentálására került sor. 

Nagyobb mennyiségű bronzkori és vaskori kerámia, 
továbbá szövőszék-nehezék és (kelta?) bronzkorong, va
lamint néhány darab hullámvonalas kora Árpád-kori ke
rámia került be a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumba. 

36Li.  Tisza lúc, Sarkad 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, R, Sza 

RAINER PÁL 

2000-ben is folytattuk a Sarkad-ér partján fekvő középső 
újkó'kori település feltárási munkálatait. Mivel e terüle
ten ma mezőgazdasági művelés folyik, ebben az évben 
csupán az egykori falu É-i és ÉNy-i szélén végezhettünk 
kutatásokat. A korábbi években itt az alföldi vonaldí
szes kerámia kultúra cölöpszerkezetű házainak marad
ványait és temetkezéseit találtuk meg. Az első nagyobb 
(120 m2-es alapterületű) felületünket, a kézi erővel foly
tatott földkitermelés miatt, 4 m széles szelvények soro
zatából alakítottuk ki. Ez a felszín 50 m-re volt a telepü-
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lés újkó"kori házaitól. Megállapíthattuk, hogy ezen a he
lyen már csupán a falu perifériális része volt, amit né
hány cölöpnyom és szórványos cserépanyag jelzett. Itt 
befejezve a kutatásokat Ny-i irányba jelöltünk ki újabb 
szelvénysorokat (amelyeknek az összes alapterülete 96 
m2 volt) . E területen nagyobb mennyiségben rézkori 
(Bolerázi stílusú) cserepek és rendkívül szétszántott há
zaknak (legalább kettőnek) a nyomai voltak jelen. A 
paticsmaradványok minden valószínűség szerint egy 
újabb rézkori Gava rézkor végi, bolerázi) településre utal
nak. Szerkezetükre, alakjukra utaló egyéb nyomokat 
(például cölöphelyeket) nem észleltünk. E házaktól tá
volabb igen jellegzetes formájú (alul kiszélesedő) szar
mata objektumok, valamint ugyanilyen korú cserepek 
és állatcsontok kerültek elő. 

ORAVECZ HARGITA 

365, Tiszatarján ,  Nemesi-földek 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, Sza 
Tiszatarján, Nemesi-földek nevű határrész területének 
előzetes régészeti állapotfelmérése során a már működő 
kavicsbányától közvetlenül D-re, a Tiszatarján felé vezető 
műút jobb oldalán húzódó homokos dombvonulaton egy 
nagy kiterjedésű, őskorból és római császárkorból szár
mazó megtelepedés nyomaira bukkantunk. A lelóbely 
szinte teljesen lefedi a vizsgált területet, és mivel a 
bányabővítés erre a részre is vonatkozik, ezért a működési 
engedély kiadását erre a részre nem javasoltuk. 

366. Tiszaug, Homokbánya 
( Bács-Kiskun megye) Sza, Á 

Koós JumT 

A Felsőtégla Bt. a tiszaugi híd építéséhez homokbányát 
nyitott a 44-es műút mellett, a hídtól kb. 1 ,5 km-re. Az 
engedélyezési eljárás során a múzeum jelezte, hogy a 
területen két régészeti lelóbely van, melyek feltárása 
után lehet a bányaművelést megkezdeni. Az időközben 
kialakult árvízveszély és a bevezetett vészhelyzet miatt 
még a régészeti feltárás előtt megkezdődött a homok 
kitermelése. Így megmenteni csak a földmunkák során 
eló'került objektumokat lehetett. Feltártunk 14 sírt, ebbó1 
7 nyújtott csontvázas, megközelító1eg K-Ny-i tájolású, 
melléklet nélküli volt. Előkerült egy zsugorított, mel
léklet nélküli sír, valamint 6 kirabolt szarmata sír. Egy 
valószínűleg Árpád-kori ház átvágására kerülhetett még 
sor. A leletmentésen a múzeumi szervezet minden ré
gésze és a régészeti osztály munkatársai vettek részt. 

367. Tiszaug, Legyes-tanya 
(Bács-Kiskun megye) U,  N 

SOMOGYVÁRI ÁGNES 

2000 augusztusában kezdtük el a megelőző feltárást, 
mert a területen bányát nyitottak, az innét kitermelt 
földet a tiszaugi híd építéséhez használták fel. 

A feltárás során az alföldi vonaldíszes kultúra em
lékanyagát találtuk meg. Nagy számban kerültek elő 
edénytöredékek, kovapengék, kagylók. A leletanyag egy 
része gödrökbó1 került elő, egy részét pedig kb. 40-50 
cm-es mélységbó1 elszórtan, objektumhoz nem köthe
tően találtuk meg. Előkerült egy ÉK-D-i tájolású zsugo
rított sír is. A területen egy népvándorlás kori házat és 
körárkot is feltártunk. 

368.  Tolnanémedi határa 
(Tolna megye) Ő, Kö, 1 

SoMOGYV ÁRI ÁGNES 

A településen 1999. december 8-án végeztünk légi fel
derítést, 2000. március 7-én pedig terepbejárást. 

Gyánti-földek: A már ismert lelóbelyen (Gyánt kö
zépkori mezőváros) nagyszámú, jó minőségű lelet
anyagból gyűjtöttünk mintát, azonosítottuk a(z egyik?) 
templom maradványait tégla- és kőtöredékek, valamint 
embercsont-maradványok alapján. Ugyanitt egy ki
szántott kőfalat is észleltünk. A légi felvételeken látható 
lineáris nyomok (telekhatárok és/vagy utak) a legin
tenzívebb leletszóródástól Ny-DNy irányban, a terü
letet ÉK-DNy irányban átszelő dűlőúttól Ny-ra talál
hatók, ahol szintén középkori cserepeket találtunk, de 
jóval kevesebbet. 

Gyántijöldek-Vasúti hídfő: A vasúti töltés és a Kapos 
közt, ahol légi felvételen gödrök foltjai láthatók, őskori 
és középkori cserepeket találtunk, jórészt a Torma István 
39. sz. leló11elyét rejtő magaslaton, de néhányat az attól 
DNy-ra lévő légi fotós lelóbelyen is. 

2000. június 22-én újabb légi felderítést végeztem 
a település fölött. Újabb felvételeket készítettem a Gyán
ti-földeken található leló11elyekró1. 

Koma-sziget: Ismeretlen korú (késő középkor?, török 
kor?) település (?) gödörfoltjait regisztráltam. 

Úrbéri-földek: Ismeretlen korú és eredetű foltokról, 
lineáris nyomokról készítettem felvételeket. 

369. Tornakápolna, Hely-föld 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő 

BERTÓK GÁBOR 

A 2000. október 24. és december 31. között végzett te
repbejárásunk során regisztráltuk a leló11elyet, amely 
Tornak.ápolna határában, a településró1 Színpetribe ve
zető út mentén, egy dombtetőn terül el. A kis magán
parcellákban a betakarítás után jártunk, viszonylag jó 
észlelési körülmények mellett kevés őskori kerámiát ta
láltunk. 

CzAJLIK ZOLTÁN 

3 70 .  Tornaszentandrás, Telek-dűlő 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, Sza , A, Á 
A 2000. október 24. és december 31. között végzett te
repbejárásunk során regisztráltuk a lelóbelyet, amely a 
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jelenlegi településtó1 DNy-ra, egy enyhén a Bódva-völgy 
fölé emelkedő domboldalon terül el. A szántásban, jó 
észlelési körülmények mellett viszonylag sok őskori ke
rámiát, szórványosan császárkori, avar kori és Árpád
k01i töredékeket, valamint vassalakot találtunk. A lelő
hely azonosítható a Dénes György által 1973-ban beje
lentettel (MNM Régészeti Adattár l.32/1973). 

371 . Tornyiszentmiklós határa 
(Zala megye) B, Kö, Kk 

-

CZAJLIK ZOLTÁN 

2000 tavaszán dr. Kvassay Judit és Frankovics Tibor, a 
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága munkatársai az 
M70 út nyomvonalán terepbejárást végeztek. A Külső
Pálika nevű határrészében, az Ó-Lendva-patakba folyó 
Lendvaújfalui (Bodorvölgyi-) patak egykori medrének 
északi partján, egy szigetszerű kiemelkedésen, 240x100 
m-es területen, elszórtan felszíni leleteket gyűjtöttek, 
melyeket középkorinak határoztak meg, és 14. sz. 
lelónelyként regisztráltak. 

2000. november 15.  és 21. között szondázó ásatást 
végeztünk ebben a határrészben, melynek célja a te
repbejárás során talált leló11ely intenzitásának megálla
pítása volt. A mintegy 180 m2 nagyságú kutatott terüle
ten azonban egyetlen régészeti objektum vagy jelenség 
sem került elő. A területen felszíni leleteket sem tudtunk 
gyűjteni. 

A Nagyszegi-dűlő nevű határrészen, a Kerka-folyó 
holt ága és az Ó-Lendva-patak fölé magasodó domb te
tején egy 150 m átmérőjű területen őskori települést 
találtak. A felszíni leleteket kora vaskorinak és római 
korinak (?) határozták meg, a lelónelyet 13. számmal 
regisztrálták. 

2000. november 21-27. között a dűló'ben szondázó 
ásatást végeztünk, melynek célja a terepbejárás során 
talált lelónely intenzitásának megállapítása volt. 

A közelgő fagyos időszak miatt nem tártuk fel az 
eredetileg tervezett 200 m2-t, mivel már a kutatóárok 
ásásának kezdetén, alig több, mint 40 m2-nyi területen 
öt objektum került elő: egy árok-, valamint két gödör
részlet és két cölöplyuk. A jelenségek és a feltárt lelet
anyag alapján a késő bronzkori halomsíros kultúra ké
sei szakaszának települését határoztuk meg. 

A Tüske-dűlő nevű határrészen, az Ó-Lendva-patak 
északi partjára lejtő domboldalon egy 120x80 m-es te
rületen, elszórtan felszíni leleteket gyűjtöttek, melye
ket késő középkor-kora újkorinak határoztak meg, és 
15.  számmal regisztráltak. 

2000. november 13-14-én szondázó ásatást végez
tünk a dűló'ben, melynek célja a terepbejárás során ta
lált lelónely intenzitásának megállapítása volt. A mint
egy 200 m2 nagyságú kutatott területen azonban egyet
len régészeti objektum vagy jelenség sem került elő, an
nak ellenére, hogy felszíni leleteket ismét sikerült 
gyűjtenünk. 

P. BARNA JUDIT 

3 72 .  Tótkomlós határa 
(Békés megye) B, Szk, Sza, LT, N, A, Á, Kk 
Az egykori Maros-ág, a Battonyától Békéssámsonig hú
zódó Száraz-ér rehabilitációs munkáira 2000-ben került 
sor. A megyei múzeumi szervezet erejéhez és idejéhez 
mérten figyelemmel kísérte a munkálatokat és terep
bejárásokkal igyekezett tisztázni az érpart településtör
ténetét. 

Tótkomlós határában a Barta-mezőn kilenc, az 53-
as táblában három, a Viharsarok TSz állattelepén egy, a 
régi Dögtemető közelében egy, a Szó1ő-dűló'ben kettő, a 
szennyvíztisztító telepen egy, a Haladás TSz állattele
pén kettő, a Melindai Új-osztások határrészen öt régé
szeti leló11elyet határoztunk meg (40-63 .  sz. ) .  Ezekró1 a 
területekró1 bronzkori, szkíta, szarmata, kelta, gepida, 
avar, Árpád-kori és késő középkori kerámiaanyagot 
gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Liska András, Medgyesi Pál. 

373 .  Tök, Templomrom 
( Pest megye) Kö 

GYUCHA ATTILA 

A templomrom (műemléki törzsszáma: 7389) Tök köz
ségtó1 ÉK-re, a szó1ők között találliató. Falaiból a félköríves 
záródású szentély és a téglalap alakú hajó É-i fala maradt 
meg magasan. A szentély K-i fala nagyrészt kiromlott, a 
templom többi, mára már elpusztult fala az ásatás után 
csupán csak sejthető volt a földfelszínen. A romot először 
Arányi János, késó'bb Foerk Ernő mérte fel. 

A templomrom valószínűleg az 1278-ban említett 
Tök (Tek) falu plébániatemplomának romja. A környé
ket ismertető 1401.  évi részletes határjáró oklevél már 
hallgat a faluról, majd az első, biztosan a mai település
re vonatkozó adat 1467-ből származik, mikor az a 
Marótiak birtokában volt. A környék régészeti terepbe
járása során (MRT 7. k. 35/3., 10., 11.) ismertté vált, hogy 
a templom körüli szó1ó'kben talált legkésó'bbi kerámia
anyag a 13.  századra - a mi gyűjtésünk szerint a 14. szá
zadra - keltezhető. A 15. században újjátelepült falu plé
bániatemploma a mai református templom helyén ta
lálható, mely alatt 1995-ben G. Lászay Judit középkori 
templommaradványokat figyelt meg leletmentésekor. 

A templomrom feltárásakor meghatároztuk a temp
lom építési rétegét, és egy arra feltöltött kb. 10 cm vastag 
sárga agyagréteget. Ennek felszíne igazodott a templom 
alapozási padkájához. Minden bizonnyal itt, vagy néhány 
centiméterrel magasabban volt a padlószint (szintje a rom
területen talált alappontot 50,00 m-nek tekintve 48,96 m). 
A szentély járószintje eredetileg ugyanilyen mélyen he
lyezkedett el, erre utal a szentély alapozási padkája, ám 
sajnos a késó'bbi bolygatások mindent megsem�sítettek 
ebbó1 a feltételezett padlóból. Késó'bb a szentély járószint
jét megemelték. Eló'került ugyanis egy sekély, mészhabarcs
ba rakott kövekbó1 álló alapozás, mely a két diadalívpillért 
kötötte össze, ez lehetett a szentélylépcső alapozása. Eló'ke
rült a diadalív É-i és D-i pillérének L alakban kváderkövek-
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bó1 rakott indítása is. Ennek első két rétegkövén habarcs
nyomokat lehet megfigyelni, ami arra utal, hogy az em
lített sekély alapozást hozzáfalazták a diadalívpillér al
só részéhez. Ezek alapján adhatjuk meg a szentély 
megemelt szintjét (49,40 m). A szintkülönbségbó1 és a 
sávalapozás elhelyezkedésébó1 ítélve két lépcsőfok le
hetett itt, ám ennek részleteiró1 semmilyen adatunk 
nincs (a helyreállításkor ezért döntöttünk egy lépcső 
kialakítása mellett) . A szentélyben előkerült a kb. 1,3xl,6 
m-es főoltár alapozása, melynek egyes köveit késóbbi 
rablóásatások során kimozdították. A szentély D-i belső 
falsíkján kis fülke egyik káváját figyeltük meg, minden 
bizonnyal az egykori szentségtartó-fülkéró1 van szó. 

A hajó és a diadalívpillérek találkozásánál egy-egy 
mellékoltár lenyomatai jelentkeztek. Az É-i mellékoltár 
maradt meg épebben. Egy-egy kis fülkét alakítottak ki 
az É-i hajófalon, melynek záródása nem szabályos ne
gyed körív, benne két sérült kőelemmel, másutt csak a 
kőelemek lenyomatával. Ebbe a fülkébe „betolva" he
lyezték el a mellékoltár tömbjét, melynek alapozását be
kötötték a templom falába. A mellékoltár elbontásakor 
keletkezett csorbázat meghatározta a mellékoltár nagy
ságát. A fülke fenékszintje az egykori járószintbó1 kb. 
35-40 cm-rel látszott ki (esetleg egy oltárlépcső csatla
kozott hozzá). Hasonló szerkezetű fülke és mellékoltár 
volt található a D-i oldalon is, ám itt a fülke teljesen 
kiromlott. A fülkével bővített mellékoltár nem ismeret
len 13. századi templomainknál. 

A templom bejárata D-ró1 nyílott. A kapu helye egy 
kiromlás formájában jelentkezett, belső síkján a D-i ká
vánál talán fészek nyomát tártuk fel. A templom körüli 
külső járószint nagyjából megegyezett a belsővel. Épí
tész: Mója Sándor. 

3 7L.i .  Törökbálint ,  Tópark 
( Pest megye) B, V 

FÜLÖP ANDRÁS 

A Tóparkon 1995. óta folyik az építkezés, és ezzel pár
huzamosan a régészeti feltáró munka. 2000-ben a 
SKANSKA cég a 3301/20. hrsz. területen épített iroda
és raktárépületet. Ebben az évben az épület területén 
belül mintegy 400 m2-es területen végeztük el a feltá
rást. A parkoló területét 2001-ben fogják lehumuszolni. 

2000 augusztusától októberéig a feltárt részen 43 
objektum került elő: házak, gödrök, kemencék és cölöp
lyukak. A leletanyag nagyobb része késő bronzkor-ko
ra vaskori kerámia és állatcsontok. Kiemelendő a vas
kori urna és a mellette eló"került fémlánc és cápafog( ! )  
a 7. objektumból. A munka 2001 tavaszán folytatódik. 

375.  Túrony, Református templom 
(Baranya megye) Á, Kk 

MARÓTI ÉVA 

A túrónyi református templom épületkutatására a Nem
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirde-

tett Nemzeti Örökségi Program keretében, 2000. augusz
tusában került sor. 

Túrony (eredetileg Turul) az írásos forrásokban elő
ször 1237-ben tűnik fel, amikor a Zydoy nemzetségbeli 
Macha gyámja Acilles (?) , a fiú birtokát, Turul fele ré
szét 40 ezüst márkáért eladta a pécsi káptalannak. Kér
dés, már ekkor létezett-e a mai épületben fennmaradt 
Árpád-kori templom, amely az épületkutatás megálla
pításai szerint kb. 11 m hosszú hajóból és íves alaprajzú 
szentélybó1 állhatott. E korai, pelyvával kevert habarcs
ba rakott törtkóbó1 emelt épületbó1 a mai napig meg
maradt a hajó nagy része, melyet a déli oldalon három, 
szokatlanul magasan helyezkedő ablak tör át. E három, 
korai ablak különlegessége, hogy bennük a fa tokszer
kezet maradványai vészelték át az évszázadokat. Ajtaja 
szintén a D-i oldalon volt. 

Még szintén a 13. század folyamán a D-i és Ny-i ol
dalán 2-2 ablakkal áttört, sarkain diagonális támpillé
rekkel megerősített bővítménnyel Ny felé meghosszab
bították az épületet, melyet ráépítettek a templom kö
rüli temető néhány sírjára. 

A régészeti kutatás során a templom D-i oldalán egy 
íves szentélyzáródású 13. század végi-14. század eleji 
kápolna maradványait tártuk fel. 

Az imént leírt formában állhatott fenn a templom 
a 14. század 30-as éveiben, amikor az épület - papja, a 
pápai tizedjegyzékben említett Péter (sacerdos de Timul 
illetve Turul) révén - közvetve először tűnik fel az írott 
forrásokban. 

Építés- és építészettörténeti szempontból akkor ér
te a legjelentősebb változás, amikor az Árpád-kori szen
télyt lebontva sokszögzáródású, támpilléres, ritkán al
kalmazott szerkezetű, egyen vállvonalú, cikkelyekkel zá
ródó boltozatú, csúcsíves ablakokkal megvilágított góti
kus szentélyt építettek, amely hatalmas, élszedett csúcs
ívvel nyílik a szentéllyel csaknem azonos szélességű ha
j óba. A hajó K-i végeit ugyanekkor támpillérekkel 
erősítették meg. E szentély különleges sajátossága, hogy 
D-i falában egy szokatlanul nagyméretű ülőfülke talál
ható, a másik négyben pedig fülkéket alakítottak ki, bi
zonyára klenódiumok és ereklyék bemutatása céljából. 
Kérdés, hogy e páratlan szentélykialakítás összefüggés
be hozható-e XIII. János pápa 1414-es búcsúengedélyé
vel, amelyben mindazoknak, akik a következő 10 évben 
a pécsi egyházmegyei Thuron-ban lévő Szűz Mária Plé
bániaegyházat az oklevélben felsorolt egyházi ünnepe
ken és a templom felszentelésének napján felkeresik, 
tízévnyi és tízszer negyvennapos, illetve száznapos bú
csút engedélyezett. A szentély felépítését követően a 
falképtöredékek alapján ki is festették a templomot és 
nagyméretű sekrestyét csatoltak a templom É-i oldalá
hoz, amely a benne talált oltáralapozás tanúsága sze
rint kápolnaként is használtak. 

A baranyai főesperességbe tartozó falu a 16. szá
zadban a pécsi káptalan illetve a pécsi prépost birtoká
ban volt, mígnem a török hódítás következtében kettős 
adózású lett, a templom pedig a reformátusok birtoká-
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ba került. Ekkor bonthatták le a kápolnát és a sekres
tyét. A középkori falfestmények eltávolítása után orna
mentális festéssel díszítették a falakat. 

1706-ban a fosztogató rácok elpusztították a falut 
templomával együtt. A lakosság ekkor védettebb hely
re, egy Bisse felé eső völgybe húzódott. Miután 1726-
ban visszatértek, újra birtokukba vették a templomot, 
melyet a É-i és a D-i oldalon, az Árpád-kori hajó és 
bővítményének csatlakozásánál, támpillérekkel erősítet
tek meg. Az 1766-ban még jó állapotban lévő harang
lábat a rajta lévő évszám alapján 1730-ban állíthatták. 
A templom hajdani kazettás mennyezete 1744-ben ké
szült. Katedráját és padjait 1758-ban készítették. A 18. 
századi helyreállításkor elfalazták a középkori ablako
kat és fülkéket, és nagyobb, szalagkeretes ablakokat nyi
tottak. A külső falfelületekre höbörcsös vakolat került. 

1827-ben ismét tatarozták a templomot. Ekkor épült 
a templom, melyet a 18. századi Ny-i ablak ajtóvá alakí
tásával kapcsoltak össze a karzattal. A D-i ablakokat kö
ténydísszel gazdagították. A szószék, a papszék és a pa
dok a 19. század első felében készült. 

A templom szerkezetét érő utolsó, jelentős beavat
kozást a K-i karzat jelentette 1880-ban. 

Ezt követően 1913-ban esett át ismét felújításon a 
templom. Ennek során lebontották az 1744-es festett 
mennyezetet és készítettek stukatúr nádas síkmennye
zetet. Talán a 18. századi mennyezet része volt néme
lyik, a valószínűleg ekkor épített Ny-i karzat aljában lát
ható festett deszkadarab. 

A túronyi református templom adottságainak köszön
hetően kétség kívül a legjelentősebb műemlékeink közé 
tartozik. Nemcsak a kutatás során napvilágra került pá
ratlan építészeti sajátosságai tartoznak értékei közé, ha
nem az is, hogy új elemek bevitele nélkül lehet rekonst
ruálni a középkori jellegét megőrző templom arculatát. 

3 76.  Újszi lvás, Gólya-járás 
(Pest megye) Á 

BALÁZSIK TAMÁS 

A lelóbelyen (Újszilvás, 24. sz. lelóbely) 1992-ben vé
geztünk régészeti szondázó ás�tást, majd 1996-ban be
jelentés nyomán szereztünk tudomást arról, hogy a dom
bon illegális homokbányát nyitottak és számos temet
kezés megsemmisült, illetve sok embercsont hever min
denfelé. Szándékunk ellenére nem sikerült hivatalos 
úton érvényesíteni törvény biztosította jogainkat. A 
pusztítást követően régészeti leletmentést végeztünk, a 
legveszélyesebb részen 58 sírt tártunk fel. Mivel sem a · 

múzeumnak nem volt pénze, sem az elkövetőt nem tud
tuk rábírni a munka anyagi biztosítására, így tovább nem 
tudtuk folytatni a feltárást. 

2000. február 16-án a helyszíneléskor borzalmas kép 
tárult a szemünk elé. Gépi földmunka nyomait láttuk, 
nagy mennyiségű homokot hordtak el a domb Ny-i 
felébó1. A dÓmb É-i oldalán géppel letolták a humuszt, 
ugyanitt kézi rablógödrök friss nyomait láttuk, kézi ásó 

megfigyelhető lenyomatával. A kis rablógödrök mellett 
hatalmas mennyiségű embercsontot forgattak ki a földbó1. 
Ezekró1 fotót készítettünk. Feltehetően kincset kerestek 
és az emberi maradványok iránt a legcsekélyebb tisztele
tet sem tanúsítva szörnyű pusztítást végeztek. 

A Kulturális Örökségvédelmi Igazgatóságon keresz
tül hivatalos eljárást kezdeményeztünk a hatóságoknál. 
2000 áprilisában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz
tériumához pályázatot nyújtottam be a leletmentő fel
tárás elvégzésére. Bár elnyertük a 620 OOO Ft támoga
tást, az csupán 2001 januárjában érkezett meg. Így a 
leletmentő ásatást nem tudtuk elvégezni 2000-ben. 

377. Valkó határa 
( Pest megye) Ő, B, Á 

TARI EDIT 

2000 tavaszán a volt aszódi-gödöllői járás területén az 
1998-1999-ben készített légi fotók alapján jártuk be a le
lóbelyeket. Az Abroncsos határrészben (MRT 13/3. k. 26/ 
33. lh.) telepre utaló bronzkori cserepeket; a Csákó-parton 
(26/31, 32. lh.) őskori és Árpád-kori leleteket; a Zsidó
hegyen (26/30. lh.) néhány őskori cserepet gyűjtöttünk. 

MIKLÓS ZSUZSA 

3 78. Vaspör, Pusztacsatár, római katol ikus templom 
(Zala megye) Kö 
2000 májusában folytattunk kutatást a közigazgatásilag 
Vaspör községhez tartozó Pusztacsatár római katolikus 
templom területén. 

Célunk annak kiderítése volt, hogy a ma álló temp
lom milyen korábbi alapokra épült. Feltárásunkkal pár
huzamosan az Országos Műemlékvédelmi Hivatal is 
megkezdte a külső és belső falkutatást, amelynek során 
a templom belsejében barokk falfestéseket, a külső fa
lon pedig az Árpád-kori állványozás lyukait találták meg. 

A templom bizonyosan középkori eredetű, erre azon
ban csak a felmenő falak, a déli kapu megléte, a falazás 
és téglák utalnak. A falkutatás és a kutatóárkok tanúbi
zonysága szerint a templom egy idóben fedélszék nélkül 
állt és romos állapotban volt (minden bizonnyal a török 
idő alatt) . Újjáépítésére a 18. század második felében ke
rülhetett sor: a téglák és az erősen homokos, a barokk 
időszakra jellemző habarcs a bizonyítékai ennek. Ekkor a 
déli kapu még nyitva volt, csak késóbb falazták be. A kö
zépkori szentélyszint és a középkori hajó járószintje a ma 
használt járószintnél 30 cm-rel volt mélyebben. 

A templomnak nincs külön okleveles említése. A 
település oklevelekben Csatár néven először 1283-ban 
szerepel Budafölde, majd 1328-ban Harkály vidékével 
kapcsolatban. A területet vaspöri nemesek kapták IV. 
Lászlótól, ezt késóbb Károly király is megerősítette. 
1338-ban határjárás volt a területen, Benedek fia Ist
ván, továbbá Bertalan fiai és László fia Péter megegyez
tek Ságodi Pállal Pusztacsatárt illetó1eg, így a Ságodiak 
kapták királyi adományként a területet. 1412-ben Gersei 
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Pethő János mesternek és Jári Barócz Istvánnak és Ba
lázsnak voltak itt részei, melyeket Terjék Ferenc fiai akar
tak elfoglalni. Ez utóbbi nevek a 15.  század folyamán 
többször is feltűnnek, mint a terület birtokosai. Kis falu 
lehetett, lévén az 1513-ban készült összeírás Zéllel és 
Vaspörrel fogja össze.26 

Az ásatáson részt vett Száraz Csilla a Göcseji Mú
zeum régésze. 

v ÁNDOR LÁSZLÓ 

3 79. Vasszi lvágy, Római katolikus templom 
(Vas megye) Kö 
A 2000. évi kutatás során a betonlábazat leverése után 
az egységesnek tűnő barokk épületen már több korszak 
átépítései is megmutatkoztak. A hajó a toronnyal és a 
kriptával az 1732-34-ben végzett építéskor készült el és 
teljesen egységesnek mondható téglaépítmény. A ba
rokk templom szentélye, mely kő és tégla vegyes falaza
tú, valójában a 14. században épített templom hajója 
volt, kelet és dél felé befalazott ablakokkal, mely „ha
jón" északi irányban szintén befalaztak egy ajtót is. 

A vakolat leverésekor világossá vált, hogy a román 
kori szentélyt a 19. században bontották csak el, és egy 
sor (kötősor) tégla berakásával falazták be a 14. századi 
diadalívet. A középkori szentély részleges felfalazásá
val jelölhető lenne a középkori forma, hiszen a 14. szá
zadi templomhajó nagyrészt fennmaradt. 

A belső vakolatok leverésével a sekrestyében és az ora
tóriumban a padlófűtés miatt belső szintsüllyesztés során 
további részletek várhatóak, miként kívül is a középkori 
szentély, sekrestye és a párkánymagasság meghatározása. 

A templom a falu egyetlen középkori épülete, melynek 
helyreállítása értéket adhat az onnan elszármazottaknak is. 

380. Vác, Attila u tca 26.  
(MRT 9 .  k. 31  /56 .  sz. l h . )  
( Pest megye) Á 

HAJMÁSI ERIKA 

Házépítéskor pincegödör kiemelése során figyeltük meg 
a régészeti jelenséget. A K-i gödöroldalon néhány isme
retlen korú cölöplyuk mutatkozott. A K-i sarokban 1 m 
vastag sötétbarna szénszemcsés feltöltésbó1 - objektum 
nem mutatkozott - gyűjtöttünk sok Árpád-kori cserepet. 

381 . Vác, Budapesti főút 3 1 .  
(MRT 9 .  k .  3 1  /56 .  sz. l h . )  
(Pest megye) Á 

TETTAMANTI SAROLTA 

A szomszédos 33. sz. ház alapjának megerősítésére szol
gáló gödör kidobott földjébó1 kora Árpád-kori cserepe-

26 DR. HOLUB J.: Zala Megye története a középkorban III .  Kézirat. 
Pécs 1933. 

ket gyűjtöttünk barna homokból. Objektum nem lát
szott. A telken történt többi földmunkánál csak újkori 
töltéseket tudtunk megfigyelni. 

382. Vác, Burgundia u tca 1 7  /b. 
(MRT 9 .  k.  3 1  /4 .  sz. l h . )  
(Pest megye) Kö, Tö 

TETTAMANTI SAROLTA 

Házépítés alapárkaiból 17-18. századi cserepek kerül
tek elő, valamint egy régi törésfelületű embercsontda
rab. A cserepek között voltak színes mintás mázas dara
bok is, a Katona L. utca 12. sz. alatt feltárt fazekaske
mence anyagának típusába tartozó, s azzal rokon da
rab. A telken elmondás szerint korábban is eló'kerültek 
emberi vázak, sőt a szomszédos 17 /a. szám alatt is. A 
régi ház alapjának szétszedésekor turbánfejes török sírkő 
került elő. Ezt és a többi leletet is a Tragor Ignác Mú
zeumba vittük. 

383. Vác, Flórián u tca 33 .  
(Pest megye) Kö 

TETTAMANTI SAROLTA 

Házépítés alapárkait vizsgáltuk. Régészetileg értékelhető 
réteget nem találtunk. A kidobott földbó1 1 db közép
kori cserepet szedtünk fel. A terület kívül esik a közép
kori városon. 

384. Vác, Fürdő u tca 1 .  
(MRT 9 .  k. 3 1  /3c. sz. l h . )  
(Pest megye) Kö 

TETTAMANTI SAROLTA 

Építkezést megelőző feltárást végeztünk a telken. Eddigi 
ismereteink szerint az 1319-ben alapított Szent Jakab ko
lostor emlékeit kell itt megtalálnunk. A pincének kiter
melt alapgödör ÉNy-i fala mentén és Ny-i sarkában két, 
egymással derékszöget bezáró középkori falrészletet tár
tunk fel. Az épület, amelynek ezek a falai, a Fürdő utca 3 .  
és  a Köztársaság út  8. szám alatt terjed tovább. A teljes 
pincegödörben 0,8-1 m vastag rétegben igen zsúfolt 
templom körüli temető 103 sírját tártuk fel 190 m2-en. A 
sírok legnagyobb része bolygatott volt, egyrészt eleve a 
templom körüli temetkezések jellegének megfelelően, 
másrészt a késóbbi, újkori tereprendezések következté
ben. Nagy részük tájolása Ny-K-i, vagy ahhoz közeli irány, 
kisebb részüké az É-D-i irányt követi nagyjából. A kopor
sószögek és néhány famaradvány koporsós temetkezé
sekre utal. A sírok általában melléklet nélküliek voltak. 
Néhány sírlelet: párizsi kapocs, ruhagombok, bronztű, 
bronzcsat, vascsat, bronzkarika nadrágviselethez, bronz 
spiráldísz, bronz csövecske - mind az öltözék részei vol
tak. Három éremlelet sírmellékletnek látszott, közülük 
kettő elsődleges meghatározás szerint I. Mátyás (1458-
1490) kori veret. Egy érem embercsontok között volt, de 
bolygatottan, Nagy Lajos (1342-1382) verete. A temet-
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kezések a 14-15. századokban, s a 16. század közepéig 
kerülhettek földbe. A temetkezésekkel több helyen meg
bolygatták az Árpád-kori települési rétegeket, de sok új
kori beásás is átfúrta ezeket a sírokat. A sírok felszedése 
után a rétegviszonyokat dokumentáltuk. 

385 .  Vác ,  Gombás, Patakfő 
( MRT 9 .  k. 3 1 1 1 5 . sz. lh . )  
( Pest megye) A ú 

TETTAMANTI SAROLTA 

A 21340 helyrajzi számú telken házalap-gödörben két 
beásást figyeltünk meg és dokumentáltunk. Az egyik
ben paticstörmelék volt, a másikban újkori cserép, előtte 
a kitermelt földben Árpád-kori edénytöredék. 

386.  Vác, Gombási út 
( Pest megye) A Kö, ú 

TETTAMANTI SAROLTA 

A 6441 hrsz. telken épülő ház pincegödrében 80-90 cm 
széles beásást figyeltünk meg a déli gödöroldalon. Ben
ne lelet nem mutatkozott. A kidobott földben Árpád
kori, középkori és újkori cseret gyűjthettünk. 

387. Vác, Március 1 5 . tér 8 .  
(Pest megye) Kk 

TETTAMANTI SAROLTA 

A ház középkori kettős pincéjében a tulajdonos bormú
zeumot kíván létesíteni, ezért 2000 februárjában meg
előző ásatást végeztem. 

A kettős pince külső, a Főtér feló1i részében É-D-i 
irányú, 1 m széles árokkal teljes szélességben átvágtuk 
a pincét. A felső, 10 cm-es, kemény, szenes réteg alatt 
átlag 20 cm-es újkori feltöltés következett, ez alatt vé
kony, néhány cm-es sóder mutatkozott, majd ez alatt 
kezdődött a késő középkori réteg. A szürkésbarna, eny
hén faszenes rétegben közepes sűrűségben fordultak elő 
a 15-16. századi, apróra tört edénytöredékek. Ebben az 
árokban egy felső, vékonyabb, és ez alatt egy vastagabb 
késő középkori réteget lehetett megfigyelni. A pince 
tartófalának alját a jelenlegi felszín alatt 110 cm mély
ségben még nem értük el. Alját a feltörő talajvíz miatt 
nem tudtuk megkeresni. 

A 2. árkot az elsőre meró1egesen, a két pince közöt
ti átjáró vonalában tűztem ki. Itt, a pince hossztenge
lyében erősen letaposott, kemény a talaj. Az újkori ré
tegek alatt itt csak egy késő középkori réteg mutatkozik, 
40 cm vastagságban. Ez alatt, az érintetlen löszbe mé
lyedve, 80 cm mélységben, két sorban cölöplyukak alja 
figyelhető meg. Ezek talán az egykori „padlásolás"-ra 
utalnak. Az árok K-i végében, az átjárónál, a jelenlegi 
küszöb mellett elóbukkant a pince eredeti kőfala, ame
lyet a külső, valamivel késóbbi pince létesítésekor tör
tek át. A fal mellett elhelyezkedő kövek valószínűleg az 
egykori lépcső maradványai. 

A leletmentés során újabb adatokat nyerhettünk a 
középkori pince rétegződésére, belső kialakítására. 

388. Vác, Mária u tca 6 .  
(MRT 9 .  k. 3 1  /'1 .  sz. lh . )  
(Pest megye) ú 

MIKLÓS ZSUZSA 

Házépítés 2 m mély sávalapjaiban illetve alapgödrében 
többszörösen töltött kevert talajban bolygatott helyzetű 
emberi vázmaradványokat és 18-19. századi cserepe
ket figyeltünk meg és gyűjtöttünk. 

389. Vác, Múzeum u tca 22 .  
(MRT 9 .  k .  3 1 12 .  sz. l h . )  
(Pest megye) Á.  Kö, Kú 

TETTAMANTI SAROLTA 

Új ház építésének alapozási árkait figyeltük. 100-160 
cm mélységekbó1 gyűjtöttük a leleteket, vegyesen ke
rültek elő az Árpád-kortól a 18.  századig keltezhető le
letek, sőt még porcelán töredék is. A cserepek közül em
lítésre méltók a reneszánsz stílusú kályhacsempe töre
dékek, a Katona L. u. 12. szám alatti fazekaskemence 
anyagának típusába tartozó táltöredékek, s a mázzal bo
rított padlótégla darabok. Az említett mélységszintek 
alól nem került elő lelet. A 24. számú ház melletti alap
árokban kváderkő bélésű kút került elő, ezt az építtető 
késóbbi feltárás céljára és emlékként meghagyja. 

390. Vác, Ot1el Rudolf u tca '1 .  
(MRT 9 .  k .  3 1  / '1 .  sz. l h . )  
(Pest megye) V,  LT, ú 

TETTAMANTI SAROLTA 

Lakóház pincéje gödrének kitermelése során végeztünk 
régészeti megfigyelést. Kora vaskori gödör, felette kelta 
ház metszetét sikerült dokumentálni. 60-120 cm mély
ségben újkori temető csontvázait és csontvázmaradvá
nyait tártuk fel, illetve figyeltük meg. 

391 . Vác, Szent  Miklós tér 
(MRT 9. k. 31 /56 .  sz. l h . )  
(Pest megye) Á 

TETTAMANTI SAROLTA 

Gázvezeték-árok szakaszaiban végeztünk régészeti meg
figyelést. Sárga homok, sóder volt a talaj, közművek ál
tali bolygatásokkal. A kitermelt földbó1 1 db Árpád-kori 
cserepet gyűjtöttem. 

392.  Vác, Székhegy-dűlő 
(Pest megye) R? 

TETTAMANTI SAROLTA 

A 20070/15. helyrajzi számú telken végeztünk építke
zést megelőző feltárást. A felszíni leletek alapján a telek 
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a 31/42. sz. lelónely DK-i szélén helyezkedik el (MRT 
13/2. k.) . 

2000. július 18-án az épület helyén leszedték a 20-
30 cm vastag humuszt. A humusz alatt a tiszta sárga, 
löszös homok altalaj jelentkezett, régészeti objektum és 
leletek nélkül. Mindössze 1 db pici, rézkori(?) cserepet 
találtam a humuszban. Így bebizonyosodott, hogy az 
őskori település ide már nem terjedt ki. Mindezek alap
ján feltárásra nem volt szükség. 

393 .  Vác, Szérűskert 
( Pest megye) U, B, N 

Kőv ÁRI KLÁRA 

2000 októberében megelőző feltárást végeztünk Vác 
északi szélén, a Szérűskert nevű részen, a volt laktanya 
területén. Autószalon építése előtt 451 m2 nagyságú te
rületet vizsgáltunk meg. A különböző közművekkel 
nagymértékben megbolygatott területen, a 8 5-110 cm 
vastag újkori töltés alatt mindössze 4 gödör alját sike
rült feltárni, igen kevés lelettel. Az 1. gödörbó1 népván
dorlás kori, a 2. és 4. gödörbó1 késő bronzkori cserép 
került elő. A 3. gödörben nem találtunk leletet. Szór
ványként pár újkó'kori és népvándorlás kori cserép ke
rült elő. A gyér leletanyag az MRT 13/2. kötetben 
szereplő 31/12. sz. lelónely D-i szélét jelzi. 

A leletek a Tragor Ignác Múzeumba kerültek. 

39Li. Vác, Tabán u tca 1 5 . 
(MRT 9. k. 3 1  / 3 1 .  sz. l h . )  
(Pest megye) Kö, ú 

KŐVÁRI KLÁRA 

Házbővítés folyamán másodlagosan deponált embercsont
halmaz alatt középkori gödröt tártunk fel. További négy 
gödröt sikerült metszetben megfigyelnünk, újkori leletek 
határozzák meg a korukat. A negyedik gödör érdekes: méh
kas alakú, alján fabélés. A fabélés fölött újkori leletek, alat
ta kevés cserép, ezek csak a középkorra keltezhetőek. 

395.  Vác, Vár 
(MRT 9 .  k. 3 1 / 1 .  sz. l h . )  
(Pest megye) Kk. Tö 

TETTAMANTI SAROLTA 

A 2000. év folyamán a város tereprendezési munkála
tokat folytatott a dunai oldalon az ágyúterasz D-i olda
lán. A millenniumi ünnepségekhez kapcsolódóan 
felavatták Géza király szobrát, s ehhez kellett előzó1eg 
rendbe tenni a környéket. Rendszeres régészeti kutatás 
nem folyt, az említett munkálatok során kellett alkal
manként bizonyos régészeti feladatokat megoldani. 

Május-június hónapokban az 1998-1999-ben feltárt 
lépcső került most teljes kibontásra. Annak megvilágí
tására, hogy az egykori meredek domboldalt megerő
sítették-e valamilyen módon az omlás előtt, kutatószon
dát ástunk, átvágva a domboldalt még egyszer. 1998-

ban ugyanis egy hosszú kutatóárokkal már megtettük 
ezt, s akkor kiderült, hogy a várfal előtt végighúzódó 
kettős cölöpsor jóval beljebb van, mint a lejtő széle. 2000. 
évi kutatószondánk metszetei sem utaltak a domb szé
lének cölöpsorral, vagy sövényfallal való megszilárdítá
sára. A valószínűsíthető régészeti periodizáció a váci vár 
Ny-i fala előtt, az ágyúterasztól D-re: a 8 pillérrel ellá
tott várfal a 15. század elején épült. Előtte a részben 
kettős cölöpsort már a török korban állították fel. Majd 
a cölöpök tetejét is befedő kétrétegű sárga agyagtapasz
tás-félét hordtak fel rá még a török korban. Ez egy lejtős 
járószintet képezett a külső oldalon. Ebben a lejtóben 
építették meg a kó1épcsőt, lehet, hogy már a török há
borúk után, feljárást biztosítandó a Duna felöl. 

2000. októberében megkezdtük a DNy-i saroktorony 
tágabb környékének feltárását. Itt 1985-ben egy kutató
árokkal találtuk meg az igen silányul megépített török kori 
torony falrészeit. Most a tervezési és építési szakasz lezá
rása érdekében egy nagy felületen bontottunk rá a toronyra 
és környékére. A munkát pénzfogytán nem tudtuk befe
jezni. Tekintve, hogy a falomladékok kinyitott szelvényünk 
D-i és K·i határain túlnyúlnak, a munkát még nagyobb 
területen folytatni kell 2001 elején. Sokkal bonyolultabb
nak tűnik a várfal D-i lezárása, mint az 1985-ben véltük, 
elsősorban a nagyméretű háborús pusztítások és az azt kö
vető építőanyag kitermelés okozta dúlások miatt. 

TETTAMANTI SAROLTA 

396. Vác, Zichy Hippolyt u tca 28.  
(MRT 9.  k .  3 1  /3u .  sz. lh . )  
( Pest megye) Á, Kk, ú 
Villanyvezeték fektetésére szolgáló árokban 40-50 cm 
mélyen vörös paticsos foltokat találtam, más helyen, 
ugyanebben a mélységben szórványosan Árpád-kori, 16. 
századi és újkori cserepeket gyűjtöttem. 

397. Vácduka,  05/ 1 1 .  hrsz. 
( Pest megye) Á 

TETTAMANTI SAROLTA 

Lakossági bejelentésre2000. március 17-én helyszíni szem
lét tartottam a telken, ahol kiásták az épülő ház alapjait. 

A telek a község D-i szélén van, még beépítetlen 
területen, ahol utcanév és házszám még nincs. A 40 cm 
széles alapárkokat 90 cm-ig ásták ki. Metszetük szerint 
a 30-40 cm vastag humusz alatt vörösesbarna, agyagos 
talaj következik, majd 70-80 cm mélyen a sárga altalaj. 
Az ÉK-i alapárok mindkét falában, egymással szemben 
a humusz alatt 260 cm hosszú, paticsos-faszenes beásás 
mutatkozott, amely mélyebbre húzódott az alapárok al
jánál. Néhány Árpád-kori cserepet (pl. csigavonalas fa
zék töredékét) szedtem ki beló1e. Az alap többi részén 
régészeti jelenség nem mutatkozott. 

A most megismert lelónely új, az MRT 9. köteté
ben még nem szerepel. Száma: (a Topográfia számozá
sát követve) :  33/9. számú lelónely. 
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A terület jelenleg műveletlen, ezért a leló'hely ki
terjedését terepbejárással nem lehet elhatárolni. Vár
hatóak azonban további építkezések, amelyek újabb in
formációkat adhatnak a leló'helyró1. 

398.  Váchartyán ,  Kossuth utca 2 1 -25 .  
( MRT 9 .  k. 3lt /32 .  sz. l h . )  
( Pest megye) B,  Sza 

Kőv ÁRI KLÁRA 

Lakossági bejelentés nyomán október 26-án helyszíni 
szemlét tartottam a Kossuth u. 23. sz. alatti telken (hrsz. :  
805) , ahol kiásták az  épülő ház alapárkait. A követke
zőket tapasztaltam. 

A 40 cm széles, 70-80 cm mély árkokban a humusz 
helyenként kissé szürkés, paticsszemcsés volt; ez alatt a 
barna homokban azonban beásás nem látszott. A kido
bott földben késő bronzkori és római kori cserepeket 
(kézzel formált szarmata vagy kvád cserepek) , egy 
agancsból készített véső vagy kapa töredékét, pár állat
csontot és egy kagylót találtam. 

A szomszédos 21. számú ház kertjében a felszínró1 
pár késő bronzkori cserepet gyűjtöttem. 

A másik szomszédnál, a 25. sz. alatt épülő új ház 
alagsora sajnos már vissza volt töltve, illetve körben be
betonozták az alapárkot. Erró1 az építkezésró1 a múzeu
mot nem értesítették. Az utca feló1i, ÉK-i oldal metsze
tében (mélysége a felszíntó1 a betonozott részig 150-
155 cm) , az É-i sarokban a humusz alatt kb. 320 cm 
hosszú, a sárga homokba ásott, paticscsempés beásás 
foltja mutatkozott, amely a betonozás alá húzódik. Pár 
késő bronzkori cserepet és állatcsontot sikerült kiszed
nem beló1e. A beton-keménységűre száradt talaj miatt 
megnyesni nem lehetett. 

A 21-23. sz. házzal szemben levő, Kossuth u. 34. sz. 
telek tulajdonosa elmondta, hogy kb. 20 éve a háza mö
götti pince ásásakor kb. 1,50 m mélyen fekete földben 
kis agyag korsó kb. felét találta. Az edény elkallódott. 

A felsorolt leletek a váchartyáni 32. sz. leló'hely ed
dig ismert ÉNy-i szélét jelzik (a leló'hely itt a beépített 
rész alá húzódik) . 

399.  Vácrátót, Ady E. u tca Lili .  
(Pest megye) B 

KŐVÁRI KLÁRA 

Az építtető bejelentése nyomán 2000. szeptember 20-
án helyszíni szemlét tartottam a 230/1 hrsz. alatt épülő 
családi ház kiásott alapárkainál. 

A 40 cm széles, 70 cm mély árkokban a humusz 
alatt sötét, kissé agyagos homok látszott. A föld homo
gén, patics-faszén nincs benne, az árkok falában beásás 
nem mutatkozott. Ugyanakkor a kidobott földben ke
vés bronzkori oldaltöredéket találtam. 

A leletek a vácrátóti 28. sz. leló11ely (MRT 13/2. k. 
35/28. sz. lh.) ÉK-i irányú kiterjedését jelzik. 

Kőv ÁRI KLÁRA 

LtOO. Vácszentlászló, Harminc-hányás 
(Pest megye) Sza 
2000. július 30-án az isaszegi múzeumon keresztül be
jelentés érkezett a váci Tragor Ignác Múzeumba arról, 
hogy a valkói erdóben lévő szarmata halomsíros temető 
egyik kurgánját kincskeresők bolygatták meg. 

Július 31-én Kővári Klára és dr. Tettamanti Sarolta 
váci régészekkel kimentünk a helyszínre a bejelentővel, 
aki előző nap kirándulás során akadt rá a rablóásatásra, a 
kutatóárokban megtalálta a kincskereső kisszerszámait, 
valamint egy zacskóban néhány emberi csigolyát és bor
dát. A mintegy 2,5 m hosszú, 0,5 m széles, 3 m mély ku
tatóárok viszonylag kis szakaszon átvágta a sírt. A sírgö
dörben in situ kövek látszottak, metszetében pedig ko
rábbi rablógödör foltja volt megfigyelhető. A kincskereső 
egy kidó1t fa törzsével és ágakkal fedte be a gödröt. 

A leló'hely régóta ismert Vácszentlászló, Harminc-há
nyás néven. A 60-as években Salamon Ágnes végzett itt 
leletmentést (a közlésben tévesen Gödöllőként szerepel), 
a lelőhely MRT topográfiai száma 60/8. 1955-ben Nováki 
Gyula geodéziai felmérést készített a temetőró1, amelynek 
74 halma volt térképen rögzíthető. A kincskereső által boly
gatott kurgán a felmérésen a 29. számot viseli. 

A rendőrségen augusztus 1-jén feljelentést tettünk. 
Augusztus 2-án a gödöllői rendőrkapitányság munka
társa kiszállt a helyszínre, terepszemlét tartott és a kincs
kereső szerszámait lefoglalta. 

A bolygatás sürgős leletmentést tett szükségessé: a 
további rombolást megakadályozandó és a még megis
merhető információk megszerzésére. A leletmentést a 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága finanszírozta. 

Az augusztus 3-14. között lezajlott leletmentés so
rán a kincskereső árkát kiegészítve átvágtuk a sírhalmot 
egy megközelító1eg É-D-i irányú kutatóárokkal. Ennek 
eredményeként a metszetben megfigyelhető volt, hogy 
a halmot alapvetően sárgásbarna agyagos talajból hord
ták fel egy alul, az altalajon szabályosan elterített(?) rozs
dabarna, sárgásbarna beszüremlésekkel tarkított, kb. 
20-30 cm vastag földrétegre. Ez utóbbit vágta át a sír
gödör, illetve az azt bolygató korabeli(?) , de mindene-. 
setre régészeti korú rablógödör. 

A sírgödör bolygatatlan részének betöltése kevert sár
ga, míg a rablógödör kevert barna és kevert szürke réte
gekkel töltődött fel. A sír bolygatatlan Ny-i szélén mintegy 
60 cm vastagon és 90 cm szélességben feküdtek a sírgöd
röt valaha kitöltő kövek, amelyek rétegei között a sír be
töltésével megegyező jellegű kevert sárga rétegeket talál
tunk. A sír K-i részének bolygatatlan területén szintén 
találtunk köveket, amelyekkel a gödör oldalát bélelték ki. 
Számos követ rendszertelen elhelyezkedésben, megdó1ve 
vagy függó1egesen találtunk a sírgödör alján. Ezek felte
hetően másodlagos helyzetben voltak. 

A sír tájolása DDK-ÉÉNy, 329-149 ° .  Abszolút mély
sége a halom legmagasabb pontjáról 2,9 m. Hossza: 340 
cm, sz.: 2,4-2,5 m. 

A sír betöltésében, föként a kövek alatt szerves fe
kete, réteges szerves anyag maradványait, a koporsóból 
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megmaradt fadarabokat, néhány bronzszöget, külön
böző bronztárgyak töredékeit (ládikaveretek?) , valamint 
egy Domitianus ezüstdénárt találtunk. Ez alapján a sírt 
az l. század után kell kelteznünk. 

A kutatóárok D-i végében előkerült a sírt kerítő nyi
tott árok egyik vége. 

L.i01 . Végegyháza határa 
(Békés megye) B, Sza , A, Á, Kk 

KULCSÁR VALÉRIA 

Az egykori Maros-ág, a Battonyától Békéssámsonig hú
zódó Száraz-ér rehabilitációs munkáira 2000-ben került 
sor. A megyei múzeumi szervezet erejéhez és idejéhez 
mérten figyelemmel kísérte a munkálatokat és terep
bejárásokkal igyekezett tisztázni az érpart településtör
ténetét. 

Végegyháza határában a Faluvégi-dűlóben, a Ker
tészet területén és a Zsibrik-dombon kettő-kettő lelóne
lyet regisztráltunk (33-38. sz.) . Ezeken a területeken 
bronzkori, szarmata, avar, Árpád-kori és késő középko
ri kerámiaanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Liska András, Medgyesi Pál. 

Li02 .  Veresegyház, Göbölyös 
( Pest megye) Á 

GYUCHA ATTILA 

2000 júliusában Fót és Veresegyház között a Veresegyhá
zon épülő iparterülethez vezető, 8 km hosszú gázvezeték 
árkának ásását kezdték meg. A nyomvonal érinti a topog
ráfiai terepbejárások alapján ismert 37 /15. számú lelóne
lyet (MRT 13/2. k.) . Annak DK-i végén a gázárakkal fent 
bemélyített, szabálytalan, trapéz alakú épületet vágtak át. 
Oldalának méretei 2,7x2,8x4,1x3,1 m. Padlója nincs, az 
alja inkább keményre lejárt. Itt középtájon, egyvonalban 
nagyobb kövek, a kövek alatt pedig két oszlophely volt (a 
feltételezhető harmadik oszlophelyet a gázárakkal sem
misítették meg) . Az építmény betöltésében kevés Árpád
kori cserepet, pár állatcsontot és egy vassalakot találtunk. 
Maga a betöltés barna homok kevés faszénmorzsával, va
lamint 1-2 tapasztás-darabkával és egy picike paticsda
rabbal. A háztól K-re, a gázárak D-i falában rajzolódott ki a 
2. számú objektum (ház?, gödör?), amelyre azonban az 
árok partján felhalmozott föld miatt nem lehetett rábon
tani, és megnyesni is életveszélyes lett volna. Ezért rendel
tetését nem tudtuk tisztázni, mindenesetre a betöltésbó1 
sikerült néhány Árpád-kori cserepet kiszedni. 

A leletek a Tragor Ignác Múzeumba kerültek. 
KŐVÁRI KLÁRA 

Li03.  Veresegyház, Ipari Park ( Nyugati Iparterület) 
(Pest megye) B,  LT 
Veresegyház külterületének Ny-i részén, a Kis-réti-dú1óben 
ipari park létrehozását tervezik. A területen a régészeti to
pográfia terepbejárásai nyomán két lelónely ismert: a 37 / 

19. sz. és a 37 /32. sz. lelónely (MRT 9. köt.). A 2000 áprilisá
ban elvégzett megelőző feltárás során kiderült, hogy mind
két lelónely erősen lepusztult A 32. sz. lelónelyen objek
tum egyáltalán nem került elő, csupán néhány szórványos 
bronzkori és egy kelta cserepet találtunk. A 19. sz. lelóne
lyen 4 gödröt sikerült feltárni, az itt húzott kutatóárkok nagy 
része azonban üres volt. A gödrökbó1 késő bronzkori csere
pek (urnamezős kultúra korai szakasza) kerültek elő. 

A leletek a Tragor Ignác Múzeumba kerültek. 

LiOLi. Verőce, Árpád utca 28.  
( Pest megye) U 

Kőv ÁRI KLÁRA 

2000. október 24-én helyszíni szemlét tartottam Verőcén 
a fent megjelölt telken, ahol lengyeli kultúrás cserepek 
és állatcsontok kerültek elő 2000 tavaszán. A ház Ny-i 
oldala, amely a Dunához levezető, névtelen kis közre néz, 
tavasszal megroggyant, életveszélyessé vált (valószínűleg 
a pince állapota miatt), ezért ki kellett dúcolni. E munka 
közben a ház előtti támfalat elbontották, s a támfal alatti 
sávban a földet megkotorták. Ebbó1 a földbó1 származtak 
a beszolgáltatott leletek. A helyszíneléskor a metszetben 
a megroggyant házrésznél az épület alatt, a mai felszíntó1 
számított kb. 140-210 cm közt egy szürke színű réteget 
sikerült megfigyelni, amelyben sok cserép és állatcsont van. 
Sajnos, az életveszély miatt nem lehetett közelró1 megvizs
gálni, megnyesni, vagy a leleteket beló1e kiszedni. 

A telek a Topográfiában (MRT 9. k.) 20/24. számon 
szereplő leló11elyhez tartozik. A szomszédos, Árpád u. 
26. sz. telken került elő 1982-ben a lengyeli kultúra két 
csontvázas sírja. 

L.i05.  Verőce, Bereg utca 6.  
( Pest megye) U, B ,  N 

KővÁRI KLÁRA 

A 6987-es helyrajzi számú telken a tulajdonosok gazda
sági épületet (faházat) és szennyvíztárolót építettek. Az 
építési engedély előírása szerint értesíteniük kellett vol
na a múzeumot a földmunkák megkezdéséró1, azonban 
ezt elmulasztották. 

Lakossági leletbejelentés nyomán a helyszínelést 
2000. október 24-én végeztem el. A 2,10x2,30 m nagysá
gú, 180 cm mély szennyvíztároló oldalaiban 70 cm vas
tag, sok cserepet és állatcsontot tartalmazó humuszt lát
tam. A humusz alatt világos (szinte fehérre száradt) , lö
szös, a talajvizsgálat szerint pici agyagot is tartalmazó 
homok van. Ebbe nyúlik bele a tároló K-i oldalában egy 
érdekes alakú oszlophely (?). A hossza 104 cm, fent 70 
cm széles, az alja felé összeszűkül, kihegyesedik. A betöl
tése szürkésbarna, humuszos; 2 db kicsi újkőkori csere
pet szedtem ki beló1e. Más beásás nem látható. A tulajdo
nos átadta azokat a cserepeket, amelyeket a telken felállí
tott faház alapjának kiásásakor, illetve a szennyvíztároló 
és az ahhoz vezető árok ásásakor találtak. A cserepek túl
nyomó többsége újkó'"kori, sok a körömcsípéses töredék; 
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egy darabon kottafejes díszítés látható. Kevesebb a késő 
bronzkori (pl. turbántekercses perem) és kvád cserép. 

A telek a topográfiában (MRT 9. köt.) 20/1. számon 
szereplő lelóbely D-i végén helyezkedik el: két patak 
összefolyásának közelében, a Gimpli-patak Ny-i partja 
melletti enyhe domboldalon. 

-406. Verőce, Görbe u tca 7. 
(Pest megye) Á 

Kőv ÁRI KLÁRA 

Lakossági telefonbejelentés nyomán november 7-én 
szennyvíztároló építése miatt helyszíni szemlét végeztem. 

A Görbe utca a belterület ÉNy-i szélén, a Duna mel
letti magas teraszon található. A 2x2 m nagyságú, 230 
cm mély gödör oldalaiban beásást nem láttam. A tulaj
donos viszont átadott 2 db kicsi Árpád-kori cserepet, 
amelyeket ásás közben, kb. 1 m mélyen a humusz alatti 
barnás, kicsit agyagos homokban talált. Valamivel fel
jebb 1 db mázas néprajzi cserepet is talált. Megjegyzen
dő, hogy ezen a részen régebben szó1ó1: voltak. 

Tekintettel a leletek csekély számára, véleményem sze
rint jelenleg még nem lehet határozottan eldönteni, hogy 
régészeti lelóbelyró1 van-e szó? Ebben a kérdésben csak 
újabb leletek eló1:erülése esetén lehet állást foglalni. 

-407. Verőce, Magyarkút 
(Pest megye) Kö 

Kőv ÁRI KLÁRA 

2000 augusztusában hétvégi ház alapárkait ásták ki az 
1286/5 helyrajzi számú telken. Az építtető bejelentése 
nyomán a helyszíni bejárást 2000. augusztus 16-án vé
geztem el dr. Torma Istvánnal. 

A telek a községtó1 É-ra, a Gimpli-patak völgyében, a 
patak É-i partja melletti domboldalon van. Hétvégi ház 
építéséhez 50 cm széles, 80 cm mély alapárkokat ástak. 
Az árkok falában a barna, agyagos beásás nem mutatko
zott, azonban a kidobott földben kevés, apróra tört, 13-
15. századi cserepet találtunk. A cserepek szórvány9san, 
illetve egy helyen a kidobott földben egy csomóban for
dultak elő, itt kevés patics, faszén, állatcsont is volt. 

A leletek a Topográfiában még nem szereplő, új 
lelóbelyet jeleznek (= 20/36. sz. lelóbely), amely a kö
zépkori Társa faluval azonosítható. A falu temploma 
szemben, a patak D-i partja mellett található (MRT 13/ 
2. k. 20/6. sz. lelóbely) . 

Kőv ÁRI KLÁRA 

-408. Veszprém,  Jókai Mór u tca - Festő u tca sarok, 
Festő kút 
(Veszprém megye) ú 
2000. szeptember 11-én a Jókai utca közmű-rekonsn·ukciós 
munkáinál rátaláltak az 1814-ben ásott úgynevezett 
Festó'kútra. A törtkóbó1 falazott, épen maradt kútban jelen
leg is van víz. Lefedése a közelmúltban, a 20. század dere-

kán-második felében történhetett betonlapokkal. A kút nem 
ismeretlen a veszprémi helytörténet-kutatás előtt. Az utca 
burkolatának kialakításakor a kút helyét a környezetétó1 
feltűnően elkülönülő apró kockakövekkel burkolták le. 

RAINER PÁL 

-409. Veszprém,  Munkácsy utca - Hal le u tca 
kereszteződése 
(Veszprém megye) R 
2000. október 15-én, a Veszprém területén folyó táv
közlési kábelfektetés régészeti felügyelete során a Jutasi 
úti lakótelepen, a Munkácsy utca és a Halle utca ke
reszteződésében a 30 cm széles, 60 cm mély árokban 3 
méter hosszan Lengyeli-kultúrás objektum (gödör) nyo
mait tudtuk megfigyelni. A kidobott földben edénytö
redékeket, állatcsontokat, paticsdarabokat gyűjtöttünk. 
A Regenye Judittal folytatott konzultáció értelmében 
az objektumra nem bontottunk rá. Az eló1:erülés helyét 
térképen rögzítettük, a leleteket beszállítottuk a mú
zeumba. 

A területró1 már korában is kerültek elő hasonló 
korú objektumok. Leírás MRT 2. kötet, 51/22. számon. 
A topográfia megjelenése óta a nagy kiterjedésű tele
pen, amely magába foglalja a Jutasi út, Petőfi utca, Ma
dách utca által határolt részt, 1972 szeptemberében Csá
nyi Marietta és Raczky Pál folytatott leletmentést (a le
letanyagot Raczky Pál közölte az ArchÉrt 1974. évi kö
tetében) ; 1975 márciusában Kralovánszky Alán gyűjtött 
anyagot; 1985-ben Regenye Judit folytatott leletmentést. 
A leletanyag a Laczkó Dezső Múzeum Régészeti gyűj
teményébe került. 

S. PERÉMI ÁGOTA 

-4 1 0. Veszprém,  Vár utca 33 . ,  Szent István ferences 
kolostor 
(Veszprém megye) ú 
A kolostor gazdasági udvarának jelenlegi szintje mintegy 
30-40 cm-rel van magasabban, mint a ferences temp
lom hajójának kőpadlószintje. A hajó belső festett D-i 
homlokzatán átlagosan mintegy 150-200 cm magassá
gig komoly vizesedés nyoma látható, amely azonban je
lenleg teljesen száraz. Hasonlóképpen a templom külső 
D-i homlokzatán is, mintegy 200-350 cm magasságig vi
zesedés nyoma látszik, amely ugyancsak kiszáradt 
állapodban van. Az udvarról lejáró nyílik a templom D-i 
része alatt húzódó jelentős alapterületű kriptába. A krip
ta belső terének átvizsgálása komolyabb vizesedést nem 
mutat, a falazatok szárazak. A lejárattal szemközt a dön
gölt földpadlón látszott egy víznyeló1yuk, amelyet a va
lamikor beömlő víz tört magának lefele. 

Az udvar rétegviszonyainak tisztázása érdekében a 
kolostor és a templomfal találkozásának sarkától 560 cm
re egy kutatóárokkal átvágtuk az udvart. Az árok helyét 
a letett betonlapok határozták meg. A szondázás célja 
elsősorban a szintsüllyesztés lehetséges mélységének 
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megállapítása volt, nem pedig a terület altalajig való át
vágása. 

A metszetfalban két korábbi, markánsan elkülönülő 
járószint volt megfigyelhető: egy a jelenlegi járószinttó1 
mintegy 40 cm-re levő vörös téglaporos, és a másik, egy 
70-75 cm-re levő fehér meszes kőporos. Mindkét réte
get vágja a terület É-i részén kialakított nagyméretű 
meszes gödör, amely a templomfaltól 80 cm-re kezdődik 
és 240 cm-ig tart, lefelé az árok kialakított szintje alá 
mélyed. Hasonlóképpen vágja a réteget a terület D-i ol
dalán kialakított szennyvízcső árka. 

A templomfal vonala előtt 80 cm távolságig egy 
visszabontott fal került elő. A templomfal mintegy 10 
cm széles lábazata a korábbi fal visszabontott szintjé
nek vonalában került kialakításra, így a templomfal tu
lajdonképpen nekitámaszkodik az előkerült falnak. A 
templomfal habarcsozása fehér, a korábbi fal habar
csozása sárga. A két fal struktúrájában is eltérő, a temp
lomfalban másodlagos faragott kövek láthatók, a másik 
fal egyszerű tört illetve nagyoltan faragott köves. 

Az árok alját egy faszenes kevert földréteg alkotja, 
melynek rétegvonala megegyezik az említett visszabon
tott fal visszabontási síkjával. 

A fehér, meszes kőporos járószint alól nem került 
elő datálást lehetővé tevő leletanyag. A réteg felett, a 
vörös téglaporos járószintig mázas 19. századi „népi" ke
rámia került elő. A tégla poros réteg felett pedig 20. szá
zad eleji konyhai edénytörmelék és vágott állatcsont volt 
található. A meszesgödör betöltésében szintén 20. szá
zadi üvegtöredékeket találtunk nagy számban. 

KOPPÁNY ANDRÁS 

4 1 1 .  Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor 
(Veszprém megye) Á, Kk 
Az 1999. évi kutatások folytatásaképpen 2000-ben le
hetőségünk volt a 18 .  sz. második felében épült jezsuita 
templom belsejének feltárására. A templom felújítását 
megelőzően a veszprémi Lackó Dezső Múzeum faragott 
kőanyagát egy ideiglenes kőtárba helyeztük át. A 
belsőben végzett kutatásokkal párhuzamosan a temp
lomtól délre újabb szelvényeket nyitottunk, melynek cél
ja a monostor templomának azonosítása és feltárása volt. 
Megállapíthattuk, hogy a terület legkorábbi középkori 
objektumai a templomtól D-re egy kora Árpád-kori te
lepülés gödrei és cölöplyukjai voltak, ám ezek alaprajzi 
elrendezésére a késóbbi (szintén középkori) beépített
ség miatt nincs adatunk. 

E településnyomok megszüntetésekor egy planír
réteget terítettek szét, ebbe mélyedtek az eddig legko
rábbinak tartható kolostortemplom alapfalai és néhány 
felmenő kősora. A közel 15 m belső hosszúságú, hossz
házas elrendezésű templom egyenes szentélyzáródású 
volt. Déli felét Rhé Gyula 1930-as évekbeli ásatásának 
köszönhetően már nem ismerjük. A templom padló
szintjét és egy öntött mészhabarcs-padló részletét is fel
tártuk. 

E templomhoz északról egy szintén egyenes szen
télyzáródású, 7 m belső hosszúságú oldalkápolnát épí
tettek hozzá. A kis oldalkápolna szentélye és hajójának 
K-i szakasza alatt egy kriptát találtunk a jezsuita temp
lom belsejében, a D-i hajófal mellett. Ennek lejárati 
lépcsője a kápolna É-i hajófala mellett vezetett le, in
nen D felé fordulva egy profilálatlan, négyzet átmet
szetű szárkövekkel rendelkező ajtó nyugati szárköve és 
küszöbköve maradt meg. A kripta öntött mészhabarcs
padlója közvetlenül a sárga agyag altalajon feküdt. A 
kripta törmelékes betöltésében rengeteg falfestés-töre
déket találtunk, melyek anyagukban megegyeznek a ká
polnahajó É-i falán megmaradt szürke lábazati festés
sel. Az egyik freskótöredéken látható gótikus minusz
kulás feliratrészlet betűtípusa alapján a 14. század vége 
felé készült, amennyiben a festés első periódusú. Min
denesetre a kápolna alapfalai korábbi sírokat vágtak. A 
kápolna bontási rétegébó1 kopott, valószínú1eg 1372-re 
keltezhető I. Lajos-érem került elő, mely azt bizonyítja, 
hogy az oldalkápolna és a kripta rövid életű volt. A kápol
na D-i felét a jezsuita templom D-i hajófalával teljesen 
elbontották, a kolostortemplomhoz való csatlakozásá
val együtt, így a két templomrész közti átjárása nem 
ismert. Az oldalkápolnától É-ra templom körüli temető 
részletei kerültek feltárásra, a temető körítőfalát a je
zsuita templom K-i, íves fala alatt figyeltük meg. Ettó1 
K-re a temetőárok egy részlete is eló'került. A temetónöz 
tartozó plébániaegyházról egyelőre nincs adatunk. 

A 14. sz. végén-15 .  sz. elején nagy átépítés zajlott a 
kolostor területén. Ennek keretében elbontották az ol
dalkápolnát, használaton kívül helyezték a régi apátsá
gi templomot. Az új kolostortemplom 25 m hosszú volt 
és nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel rendel
kezett, ennek részletei a jezsuita templom K-i homlok
zata előtt D felé vezető út alatt kerültek elő. A hajó É-i 
alapfala a jezsuita templom É-i hajófalával egyezik meg, 
D-i fala a barokk D-i fallal párhuzamosan, attól D-re ta
lálható. A nagy tereprendezés során megszüntették a 
korábbi temetőt, a tavalyi ásatásunk adatai szerint a ko
lostortól É-ra fekvő, földfelszínre épített házak is ekkor 
kerülhettek megszüntetésre. Az új templom öntött 
mészhabarcs-padlóval rendelkezett, ebbe számos apá
ca-sírt vágtak, melyeket el lehetett különíteni a meg
szüntetett templom körüli temető sírjaitól. Megállapít
hattuk, hogy a templom Ny-i fala ÉK-DNy irányban ré
zsútosan húzódik, igazodva a tó1e nyugatabbra szintén 
a 14. sz. végére-15. sz. elejére keltezhető, ám ekkor már 
meglévő kolostoregyütteshez. Úgy véljük, a közismert, 
1387-es Konch mester féle szerződés e hosszan elhúzódó 
építkezés egyik szakaszára vonatkozik, ám ma még nem 
tudjuk azonosítani a forrásban említett épületeket. 
Ugyanígy a további ásatásoknak kell eldönteni, hogy a 
feltárt kolostortemplomtól DNy-ra húzódó kolostorfalak 
milyen viszonyban vannak a most feltárt templomrész
letekkel. Szondázásainkból kiderült, hogy számos koráb
bi épületbó1 már csak a legalsó kősor van meg (a réteg
ződés az 1930-as években elpusztult), emiatt egyelőre 
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nem tudunk közelebbit mondani a korai apátsági temp
lom Ny-i fala előtt álló négyzetes toronyépületró1 sem. 

Konzulens: Juan Cabello, munkatársak: Bodó Ba
lázs, Koppány András, építészek: Sedlmayr János, Máté 
Zsuzsanna. 

Li12 .  Vésztő, 20 .  sz. lelőhely 
(Békés megye) R 

FÜLÖP ANDRÁS 

A lelónelyen július 3. és 31 .  között közös magyar-ame
rikai, kora rézkori településkutatási program részeként 
szondázó ásatásra került sor. Ez évi munkánk elsődleges 
célja az volt, hogy képet kapjunk a Tiszapolgári kultúra 
időszakára keltezhető település állapotáról, mivel a lelő
hely teljes feltárását tervezzük a késó'bbiekben. 

A mintegy 100x70 méteres, nagyjából észak-déli irá
nyú, egykori érmedret kísérő hát legmagasabb részén 
kezdtük a munkát. A felszínen jelentkező szürke, pati
csos foltok alapján, házhelyek reményében először há
rom darab, 2x2 méteres kutatószelvényt jelöltünk ki, 
majd a késó'bbiekben a keleti lejtó'ben újabb, az előző
ekkel azonos méretű szelvényt nyitottunk. 

Első szelvényünk északnyugati sarkában feltételez
hetően egy ház sarkára leltünk. A leletanyag tiszapolgári 
kerámiatöredékekbó1 és állatcsontokból állt. Második szel
vényünkben újabb ház nyomai kerültek elő. A vastag, 
átégett paticsréteg alatt padló határozatlan nyomait is meg 
tudtuk figyelni. A padlószintró1 előkerült kerámiatöre
dékek ugyancsak a kora rézkorra datálhatók. A szelvény 
északi végében újabb, bizonytalan jellegű, azonos korú 
objektum is előkerült. A teljes szelvény területe beleesik 
egy korábbi, tiszapolgári leletanyagot tartalmazó gödör 
területébe. A déli szelvényfal mellett, az egykori házfal 
omladékában, valamint kisebb részben a ház padlójában 
csont nyílhegyekre leltünk. A szelvény északnyugati ne
gyedét nem sikerült teljes egészében feltárnunk. A 3. szel
vényben egy gödör, valamint északkeleti részében talán 
egy ház maradványait bontottuk ki. A tiszapolgári jellegű 
kerámia mellett állatcsontok és kova, illetve obszidián ma
radványok is felszínre kerültek. A szelvény északkeleti 
negyedének feltárását nem tudtuk befejezni. Negyedik, 
teljesen feltárt szelvényünk egy hulladékgödör területé
be esik. Nagy számban találtunk itt tiszapolgári jellegű 
kerámiatöredékeket és állatcsontokat, valamint néhány 
erősen kopott, Árpád-kori edénytöredéket. 

A leletek a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum 
régészeti gyűjteményébe kerültek. A kerámia-, patics-, 
faszén- és állatcsontminták kormeghatározására és 
anyagvizsgálatára az Ohio State University laboratóriu
mában kerül sor. 

Munkatárs: William A. Parkinson (University of Cin
cinnati) . Az ásatáson részt vett: Richard Yerkes (Ohio 
State University), valamint a JATE és az ELTE régész
hallgatói. A feltárást a University of Cincinnati alapít
ványa támogatta. 

GYUCHA ATTILA 

Li13 .  Visegrád, Fel legvár 
(Pest megye) Kö 
A visegrádi fellegvár É-i belső falszorosában folytattunk 
ásatást. A korábbi szelvények a Zsigmond-kori rétege
kig hatoltak le, csak két helyen érték el a sziklafelszínt. 
A két régi szelvény közti terület É-i felén nyitottuk meg 
a 2000/I. és a 2000/II. szelvényeket, így K-Ny-i metsze
tet is kaptunk a falszorosról. A belső falszoros D-i felén 
lévő szikla, és a felette lévő várfal átrepedezett, omla
dékos állapotban van, így a falszoros D-i felében csak 
ennek megerősítése után dolgozhatunk. 

A két szelvény egységes betöltésű és leletanyagú 
volt. Az É-i belső falszorosban a sziklát a késői Anjou, 
korai Zsigmond korban visszavésték, és az É-i falat is 
akkor húzták fel, ehhez alsó zoklinak a sziklát használ
ták. Az alsó járószintet fehér habarcsos mészkőcsíkok 
jelzik. Az e fölötti laza, világosbarna, szemetes, nagy kö
ves betöltésbó1 a korai Zsigmond-korra keltezhető kály
hacsempék kerültek elő: például nagyméretű, négyze
tes, sötétzöld mázas, Szent Györgyöt a sárkánnyal ábrá
zoló, illetve háromoszlopos, felül rozettás vakmérműves 
félcsempe, sárgamázas kályhapártázat. Ezek a csempe
típusok csak ebbó1 a rétegbó1 kerültek elő, míg a késői 
Zsigmond-korra keltezhető kályhacsempék a szelvény 
teljes mélységébó1. A választóvonalat a nagyköves szint 
felett megjelenő tömött, sötétbarna járószint jelentet
te. A járószint fölött laza, szemetes, téglás, tetőcsere
pes, építési törmelékes rétegek húzódtak, melyekbó1 a 
csak késői Zsigmond-korra keltezhető kályhacsempék, 
például állatmesés, városkapus, sárkányrendes-címeres, 
dongás hátú, áttört eló1apú, mérműves kályhacsempék 
kerültek elő, sárga- és zöldmázas, hagyma alakú kály
haszemek töredékeivel együtt, feltehetően egy kályhán 
belül is váltakozó színnel. A kályhaszemek közül a felső 
palotaszárnyból a falszoros K-i területére kidobott fe
hér anyagú, vörös festésűek mellett szürke, négyzetes, 
sarkán fonatos díszűeket tettünk el. A kerámia elsősor
ban konyhai hulladék, fazekak, fedők, nagyon sok az 
osztrák áru, fazekak, kancsók is. A felső rétegekben na
gyobb arányban fordul elő a konyhai kerámia, mennyi
sége a késó'bbiekben lecsökken és elsősorban kályhasze
mek-kályhacsempék teszik ki az anyag nagyobb részét. 
A legfelső rétegekbó1 bordó engóbbal festett lostitzei edé
nyek töredékei kerültek elő, a középső rétegbó1 egy 1500 
körülire keltezett, ördögfejbó1 kialakított háromlábú, 
zöldmázas, aprófüles edényke két töredéke. A kora Zsig
mond-kori rétegekbó1 egy ausztriai szürke, mázatlan, 
plasztikus emberfejben végződő edényt találtunk. Nagy 
mennyiségben kerültek elő a 3. rétegtó1 lefelé a sárga- és 
zöldmázas, nagyméretű tárolóedények töredékei a teljes 
mélységbó1. A 2-3. rétegtó1 lefelé vastag falú, samottos 
anyagból, sötétzöld mázas enyhe körívet kiadó égetett 
agyagból készült tárgy töredékeit tártuk fel, melynek da
rabjai között nagy átmérőjű, bordás, illetve kis átmérőjű, 
hullámos peremű darabok is vannak. Mivel belül is má
zas, ezért tető-, vagy kályhagömb nem, inkább egy össze
tett kút vagy medence töredékei lehetnek. 
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A legfelső rétegbó1 kerültek csak elő faragott fehér 
mészkőfaragványok, egy sokszögletű hasáb és egy ke
resztrózsa töredéke. 

Az állatcsontok egy részén látszik a darabolás, tel
jes átvágás, nagy felületi sérülések formájában. Egyes 
daraboknál a csont pörkölése is. A csövescsontok egy 
részét rövid darabokra felvágták. 

Az É-i belső falszoros ásatása tovább folytatódik, hogy 
a Zsigmond-kor belső kronológiáját pontosíthassuk. 

SZŐKE MÁTYÁS - PöLÖS ANDREA 

Li l 4 .  Visegrád, Ferences kolostor  
( Pest megye) Kö 
A visegrádi ferences kolostorban 2000. augusztus 8-25 . 
között végeztünk ásatást az ELTE Középkori és Kora Új
kori Régészeti Tanszékének közreműködésével. Az ása
táson Laszlovszky József vezetésével részt vettek a tan
szék hallgatói. Az ásatás során a kolostor kerengő udva
rának ÉNy-i sarkában nyitott 99/1. szelvény feltárását 
fejeztük be. A kutatás igen jelentős eredményeket ho
zott. A kolostor építésekor keletkezett feltöltési rétegek 
alatt egy korai I. Lajos-kori út kövezetét tártuk fel a szel
vény É-i felében. Az út szintje alatt a szelvény D-i felé
ben egy cölöpszerkezetes, agyagfalú ház maradványát 
és padlójának egy részét találtuk meg. A háznak két pe
riódusát tudtuk megkülönbözetni, amelyeket egy égési 
réteg választott el egymástól. A ház leletanyaga 13. szá
zad végi-14. század eleji kerámia, üveg és fémanyag. 
Különösen jelentősek egy festett üvegpohár maradvá
nyai, melynek párhuzamai svájci, délnémet területekró1 
ismeretesek. A gazdag leletanyag és a korai faház feltá
rása különösen jelentős Visegrád településtörténete, a 
késő középkori város kialakulásának megismerése szem
pontjából. 

Li 1 5 . Visegrád, Gize l la-major 
( Pest megye) Ró 

BuzÁs GERGELY 

Az 1999. évi természeti csapás következtében elárasz
tott ásatási területró1 el kellett távolítani az iszapot, sa
rat és szemetet. A mintegy egy hónapos munka során 
2000-ben a római erőd egyik déli helyiségét és a nagy 
nyugati szárny jelentős részét megtisztítottuk a törme
léktó1.  Feltártuk a hypocaustum 11-es út melletti (ko
rábban már kutatott) szakaszát. A DK-i saroktorony be
járatánál elvégeztük a falsarok kutatását; megállapítot
tuk, hogy a derékszögű faltalálkozást kívülró1 lekerekí
tették, amit kövek hozzáépítésével értek el. 

A DNy-i saroktorony bejáratát a derékszögű falsa
rokra rátett küszöbkővel alakították ki. A szépen meg
munkált, korábbról már ismert küszöbkő alsó felületén 
reliefdíszes. Az előzetes vizsgálatok alapján a dombormű 
aquincumi műhelyben készült, ideszállításának pontos 
körülményei még nem tisztázottak. A DNy-i sarokto
rony belsejében feltártuk az ÉK-i saroktorony esetében 

már megfigyelt belső kősarkot, lényegesen rosszabb ál
laga volt. 

A DNy-i saroktorony melletti D/III. helyiséget a 
törmeléktó1 megtisztítottuk, a korábban feltárt nagymé
retű téglával, kővel kirakott sütőkemencét újólag kibon
tottuk, az alatta levő rétegsort ismét dokumentáltuk. A 
helyiség belső, leomlott válaszfala alatti periódusokat is 
hitelesítettük. 

Konzulens: Mezős Tamás (Budapest Műszaki Egye
tem) . Munkatárs: Gróh Dániel. Az ásatáson részt vettek: 
Merczi Katalin, Molnár Erzsébet, Molnár Norbert, Mé
száros Edina, Lencsés Zsuzsa, Kováts István egyetemi 
hallgatók és a Dortmundi Műszaki Főiskola diákjai. 

Li 1 6 .  Visegrád, Királyi palota 
(Pest megye) Kk 

GRÓF PÉTER 

2000-ben a királyi palota északkeleti épületének műem
léki helyreállításának munkáinál végeztünk régészeti 
megfigyeléseket, illetve leletmentést a királyi palota te
rületén. 

A díszudvarról nyíló ÉK-i teremben a kitakart Zsig
mond-kori téglapadlót mértük fel. A padló felett a Má
tyás-kori terrazzopadló szétmállott maradványait figyel
tük meg. A téglapadló élükre állított téglákból állt. Az 
ÉK-i sarokban a Mátyás-korban megszüntetett kandal
ló szétbontott, negyed köríves tüzelőpadkájának helyét 
találtuk meg. A tégla padló réseiben, a kandalló környé
kétó1 eltekintve, szinte kizárólag vasszegeket találtunk, 
igen nagy mennyiségben. A padlót egy árok vágja át a 
díszudvarról nyíló ajtó vonalában. Az árok É-i végén egy 
faláttörést találtunk. Feltételezhetően itt a Mátyás-kor
ban egy vízvezeték futott ki az É-i zárt kert közepére, 
ahol egy szökőkút állhatott, bár magának a kútnak sem
milyen régészeti maradványa nem maradt. A téglapad
ló érintetlenül hagyásával az új padló aljzatbetonját fe
lette alakították ki. 

Az ÉNy-i teremben a késő középkori téglapadló res
taurálását kísértük figyelemmel. A padlót átlósan egy 
újkori vízelvezető csatorna törte át. A falazótéglákból 
rakott padló alatt korábbi járószint, vagy falmaradvány 
nem került elő. A téglapadló szélei viszonylag jó álla
potban maradtak fenn és a fugázás felújításával meg 
lehetett őrizni. A padló középső része azonban az el
múlt évtizedek során olyan mértékben károsodott, hogy 
nem volt lehetőség a megtartására. Ahol lehetséges volt, 
az eredeti téglákat helyezték vissza a terep rendezése 
után, máshol új téglaburkolat készült. 

A Ny-ról szomszédos ÉNy-i sarokteremben március 
20-29. között ásatást végeztünk, itt ugyanis a padló alá 
egy vasbeton lemez került, az itt felállítandó Herkules
kút számára. Az ÉK-i sarokban megtaláltuk a terrazzo
padló maradványait. Alatta más padlószint nem volt, 
itt a Zsigmond-kori szint magasabban lehetett. A terem 
Ny-i falával párhuzamosan feltártuk a már korábban is 
ismert É-D-i irányú Anjou-kori támfalat. Megtaláltuk en-
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nek É-i végét, és feltártuk kelet felé beforduló folytatá
sát. Ezt a K-Ny-i irányú támfalat a jelenlegi palota épí
tésekor megrongálták, É-i falsíkját és K-i folytatását el
bontották, így eredeti hossza nem állapítható meg. A 
terem közepén egy nagyméretű pilléralapozást tártunk 
fel, amelynek szintje az Anjou-kori támfalak visszabon
tási szintjének felelt meg. A pilléralapozáson fennma
radt lenyomat alapján eredetileg faoszlop állt. A falak 
és a pilléralapozás egy részben faszerkezetű Anjou-kori 
épület maradványai, amely a Zsigmond-kori palota épí
tését megelőzően a mai Ny-i szárny helyén állt. A fal
maradványokat letakarták és a vasbetonlemez-alapozást 
fölöttük, károsításuk nélkül alakították ki. 

Augusztus 28-án a díszudvar kerengőjének ÉK-i 
sarkában nyitottunk kutatóárkot, hogy a Zsigmond-kori 
udvari árkádsor alapozását felkutassuk. A kutatóárok
ban semmilyen falmaradvány nem került elő, ami ar
ra vall, hogy az árkádsor nem futott neki az É-i udvar
falnak, hanem a Mátyás-kori kerengónöz hasonlóan be
fordult. 

Figyelemmel kísértük a díszudvaron folyó vízveze
ték-építések földmunkáit is. Semmilyen eddig ismeret
len fal vagy szint nem került elő. 

BuzÁs GERGELY - SzőKE MÁTYÁS 

4 1 7. Visegrád, Rév utca 2 .  
(Pest megye) Kö 
Az ásatás célja, hogy hitelesítse, illetve kiegészítse az 
1984-es középkori kút-feltárás, valamint a régi iskola
épület felújításakor, annak belsejében Buzás Gergely és 
Bozóki Lajos által végzett falkutatás eredményeit. Az 
iskolaépület és a tornacsarnok közötti területen lévő két 
toldalék�pület (csónakház, lőterem) lebontása tette le
hetővé a munka elvégzését. További céljaink az 1984-
ben részben feltárt kút D-i ívének kibontása, az itt lévő 
járószint újbóli dokumentálása és a régi iskolaépület 
ÉNy-i sarka alapozásának vizsgálata. Egyetlen 10x2 m
es szelvényt jelöltünk ki a régi iskolaépület É-i fala és az 
1984-ben részben feltárt középkori kút között. 

A felső rétegek hamus feltöltést, köves omladékot tar
talmaznak 19-20. századi leletekkel. A kb. 60 cm vastag, 
az épületfaltól É felé ferdén lejtő, legújabb kori rétegsor 
építési törmeléket, hamut tartalmazott. A lefelé lejtés 
nemcsak a terepet követi, hanem a fenti korszakban tör
tént építkezés anyagának elplanírozására utal. A K-i met
szetfalban 120 cm széles, 2 m mély, tetőcseréppel feltöl
tött meszesgödör körvonalait dokumentáltuk. 

A szelvény É-i végében 120-130 cni mélyen rábon
tottunk a kút kávamaradványára. Újólag dokumentál
tuk az 1984-ben is észlelt habarcsos járószintet, 140 cm 
mélyen. A kútépítéskor szélesebb, kerek (?) gödröt ás
tak, valószínűleg ebben falazták fel az objektumot. 

A szelvény D-i végében, az iskola alapozását vizs
gáltuk. Statikai problémák miatt csak 1 m-es szakaszon 
bontottuk ki a kb. 75 cm mélységig alapozott, rossz 
minőségű barokk köpenyfalat. Alatta alig 0,5 m2-es fe-

lületen minden bizonnyal középkori kőfal nyomait ta
láltuk meg. 

175 cm mélyen a középkori falhoz simulva derék
szögben záródó, 2x1 ,55 m-es habarcsfelületet bontot
tunk ki. A mintegy 10-20 cm vastagságú, szélei felé pe
remesen felhajló felület az iskola ÉK-i sarka felé - szel
vényünkön kívül is - tovább halad. Funkciójára jelen
leg nem tudunk magyarázatot. Alapozásnak gyenge, ipari 
tevékenységre utaló nyomot vagy leletet nem találtunk. 
A felette lévő betöltésben 1534-es ezüstdénár, 15. száza
di kerámiatöredékek, kályhacsempe-töredék került elő. 

A habarcsfelület alatt 40 cm-tó1 kavicsos mederré
teg kezdődik, amely sóderes, sóderes-iszapos összeté
telűvé válik. A 130 cm vastag réteget három méter mély
ségig követtük. Létrejöttét a mai Apátkúti-patak egyko
ri mederváltozásainak köszönhette. Mindössze egy jel
legtelen cseréptöredéket tartalmazott. 

Térben és idóben korlátozott régészeti kutatásunk 
nem kecsegtethetett nagyszabású eredményekkel. En
nek ellenére újra sikerült rögzíteni a középkori kúthoz 
tartozó habarcsos járószintet, és bizonyítható, hogy a 
régi iskolaépület É-i fala középkori eredetű, barokk rá
falazással. Az itt talált habarcsfelület funkciójára nem 
tudunk megnyugtató magyarázatot adni. A kút és az 
épület között ásatásunk tanúsága szerint más építmény 
nem volt. 

Az ásatáson részt vettek a budapesti Radnóti Mik
lós Gimnázium diákjai, Molnár Erzsébet és Kovács Ist
ván egyetemi hallgatók. 

GRÓF PÉTER - GRÓH DÁNIEL 

4 1 8. Visegrád, Várkert 
( Pest megye) Ő, R, Ró, Á, Kö 
A visegrádi Szent István által alapított vármegyeszék
hely kutatásának előzményei az 1950-es évekre nyúl
nak vissza. Ekkor kezdte Héjj Miklós, Méri István, Sop
roni Sándor a sibrik-dombi ispáni vártól ÉK-re fekvő Vár
kert-völgyben a régészeti feltárásokat. Az ispáni szék
hely szolgáltató falujának ásatását Kovalovszki Júlia foly
tatta az 1990-es évek közepéig. Az újonnan indult kuta
tás egyik célkitűzése a település topográfiai helyzeté
nek és időrendjének tisztázása, pontosítása. Kronológiai 
szempontból felmerülő kérdés, bizonyosan lezárult-e a 
település élete a tatárjárás pusztítása következtében, 
vagy számolhatunk továbbéléssel? 

A 2000. szeptember-október havi feltárás során a ko
rábbi ásatási területet szegélyező vízmosástól (út) DK-i 
irányban kutattunk. A három helyszínen folyó munka 
különböző eredményt hozott. 

Közvetlenül a vízmosás DK-i oldalán 64 m2 felületen 
III. Béla éremmel, üveggyönggyel, nagy mennyiségű Ár
pád-kori kerámiával datált réteg alatt igen nagy kiterje
désű, kb. 6 m átmérőjű, szabályos, kerek 170-190 cm mély 
gödröt tártunk fel. D-i felében egy melléklet nélküli, a 
gödör falához ívelten „préselt" csontvázat találtunk. Kö
rülötte csekély őskori és Árpád-kori kerámia, valamint 
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állatcsont és egy freskótöredék került elő. É-i végében 
égett kövekkel, nagy mennyiségű állatcsonttal, égett fa
maradvánnyal együtt 11-12. századi kerámiatöredéket 
és olvadékokat, salakdarabokat találtunk. A gödör funk
ciója még nem tisztázott. A leletanyag zöme Árpád-kori. 
A III. Béla éremmel datált réteg K felé tovább terjedt, 
jelentős mennyiségű égett növényi magot nyertünk 
beló1e. A gödör D-i szélén, az Árpád-kori réteggel egy 
szintben, melléklet nélküli zsugorított csontváz került elő. 

A következő munkahely a fellegvár felé haladó út
kanyar jobb oldalán gépi földmunkával kezdődött. Egy 
gépkezelő elbeszélése szerint az út építésekor e helyen 
kerámia-, és vastárgyak kerültek elő. A mélyítés során a 
látszólag alaktalan, természetesnek tűnő köves felüle
ten római kerámiát és egy szórvány koponyát találtunk. 

A Sibrik-domb felé, DK-i irányba egy Dunára néző 
jellegzetes dombgerincen mintegy 50 m hosszú, 3 m szé
les kutatószelvényt nyitottunk. Meglepő módon 20-30 
cm-es humuszréteg után a sárga talajban több objek
tum rajzolódott ki. 

A szelvény É-i végében egy feltehetően szabadban 
lévő kemence maradványait tártuk fel, körülötte számot
tevő Árpád-kori kerámiamennyiséggel. 

A domb D felé emelkedő felében egy 4x5 m-es föld
ház feltárását végeztük el. Az objektum itt is alig több, 
mint 20 cm-rel a mai felszín alatt rejtezett. A domb való
színűsíthető eróziója ellenére is felmerülhet, hogy az épít
ményt igen csekély mértékben mélyítették a földbe. En
nek és az utólagos bolygatásnak köszönhetően a ház fa
lait a K-i oldalon nem sikerült pontosan megállapítani. 

Az objektumból az Árpád-kori házakhoz képest gaz
dagnak mondható leletanyag került elő: III. Béla bizán
ci stílusú rézpénze, bronz hajkarika, bronzgyűrű, vas
kés, vasiszkábák, a ház padlójánál majd 5 0  cm-rel ma
gasabban, bolygatott tapasztás-anyagokkal teli omladék
ban, szájjal lefelé egy kakascsonttal teli edény (a boly
gatott, másodlagos helyzet miatt nem gondolhattunk 
építési áldozatra, de mindenképpen babonás szokás em
léke lehet) . 

A ház kevert betöltésében nagyszámú kerámiatö
redéket találtunk. 

A számos karó-, gerendalyuk mellett nagyméretű, 
kerek és téglalap alakú tárológödröket is kibontottunk. 

A ház kemencéje sokkal nagyobb méretű - 115 cm 
tengelyhosszúságú - mint a korábban feltárt várkerti 
házak hasonló fűtó'berendezései. A kövekkel körbera
kott kemence alját négyszer tapasztották le, ami a hosszú 
használatra utal. Az idó'ben legkésó'bbi sütőfelület agyag
rétegébe cserépdarabokat tapasztottak be. 

A háztól Ny-ra 2 km-re ovális 5,5x3,7 m-es objek
tum került elő két kőkemencével és egy földbe vájt 
agyagkemencével. A két kő objektum egyikének belse
jében 5-10 cm-es égett szenes réteg volt, a másikéban 
gyenge töredezett sütőfelület tapasztása maradt meg. 
Az agyagkemence késó'bbi a két kőkemencénél, amit az 
is mutat, hogy a fenéktapasztás alatti kevert betöltés 
egy majd 30 cm átmérőjű cölöplyukat fedett. Összesen 

három ilyen mélyedésben levő faoszlop tarthatta a je
lenleg kérdéses funkciójú építmény tetőszerkezetét. 

Az objektumtól Ny-ra egy lekerekített sarkú, tégla
lap alakú, sekély mélységű gödröt tártunk fel Árpád
kori kerámialeleteket gyűjtve beló1e. 

A háztól D-re a szelvény végében a terep emelke
dését követve 20-30 cm mélyen őskori (rézkori) patics
felületeket bontottunk ki, csekély kerámiatöredékeket 
találva. Figyelemre méltó, hogy az Árpád-kori ház bon
tása során egyetlen őskori leletet sem találtunk. Jelen
leg nem lehet pontosan meghatározni az őskori telepje
lenség szerkezetét, kiterjedését. 

A 2000. évi feltárás egyik fontos eredménye, hogy 
a falu eddig ismert É-i szélétó1 kb. 500 m távolságban 
összefüggő településnyomok, objektumok kerültek nap
világra. Feltételezhető, hogy a ház kialakítása, mérete, 
leletanyaga is arra utal, hogy a sibriki vár alatt a falu 
módosabb házai állhattak. Az általunk feltárt fellegvári 
út alatti dombgerincen további objektumok feltárására 
nyílik lehetőség, amelyet nagyban megkönnyít azok cse
kély, felszín alatti mélysége. További régészeti kutatá
sokkal megkísérelhető az Árpád-kori települési szint 
meghatározása és a föld felszínére emelt építmények 
nyomainak dokumentálása. 

Konzulens: Kovalovszki Júlia, munkatárs: Gróh Dá
niel. Az ásatáson részt vettek: Merczi Katalin, Mészáros 
Edina, Mészáros Melinda, Molnár Erzsébet, Molnár Nor
bert, Kováts István, Lencsés Zsuzsa, Tassi Márta egye
temi hallgatók. 

-4 1 9 .  Vörs, Bottyáni disznólegelő 
(Somogy megye) R, B,  LT, Ró 

GRÓF PÉTER 

A mintegy 1000 m2-en végzett feltárás során 93 objektu
mot tártunk fel. Az objektumok döntő többsége az 
őskorba tartozik, emellett 6 római objektum is előkerült. 

Az idei feltárás a bronzkori és avar temetők terüle
tét nem érintette. Egyetlen, melléklet nélküli, zsugorí
tott csontvázas sírt találtunk. A Somogyvár-Vinkovci 
kultúrát számos gödör képviselte (15 objektum) , akár
csak a kisapostagi kultúrát (14 objektum) . A kisapostagi 
kultúra objektumai nagy, mély, több részre tagolódó 
árokszerű gödrök voltak, az egyikben kemence nyomait 
figyeltük meg. 

Az urnamezős kultúra temetőjétó1 D-re 6, a korai 
és az idősebb urnamezős kultúrába tartozó gödör már 
a településhez tartozik. 

A négy La Tene D kori településobjektumból 3 mély 
tárolóverem volt, a 4. egy árokszerű objektum. 

A római objektumok között többségben az ovális ke
resztmetszetű vermek voltak. Előkerült egy kemence is, 
melynek hamusgödrét egy korábbi tárológödörbó1 alakí
tották ki. Ezt a szokást már a korábbi feltárás során is 
sikerült megfigyelni. Egy négyzet alakú, négy cölöplyu
kas építménybó1 vaskés és csontfésű töredékei kerültek 
elő. Egy másik hasonló objektumból csak a legalja ma-
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radt meg, a felszínen nagyon sok téglatöredék jelezte. A 
késő római korba (4-5. század) keltezhető épületbó1 egy 
korábbi, 3. századi, bronz trípuszdísz került elő. 

Munkatársak: Ambrus Edit, Balla Krisztián és Nyá
ri Zsolt rajzoló, Gál Zoltán adattáros, Cserép Tamás ása
tási technikus. 

HONTI SZILVIA - NÉMETH PÉTER GERGELY 

Li20.  Vörs, Majori-dűlő 
(Somogy megye) B,  H 
Az 1 999.  évi munka folytatásaként 2000. október 31. és 
november 18. között próbaásatást végeztünk a temető 
lehetséges kiterjedésének megállapítására. Az ásatás 
eredményeként újabb 10. századi sírok, és néhány bronz
kori gödör került elő. A temető soros jellegű, a leletek 
között hegyes végű és állatfejes bronz karperec, pöd
rött végű fülbevalók és préselt ezüst rozetták vannak. 
Utóbbiak egy zsugorított temetkezésbó1 származnak, két 
sorban díszítették a felső ruházatot. A temető feltárt 
része a temetkezési rítus (Ny-K tájolás, É-D-i sírsorok, 
medencére, illetve mellkasra helyezett karok) és a lele
tek szerint a 10. század második felére keltezhető. A vár
ható sírszám 200-300 körülire tehető. 

4 2 1 .  Vörs, Mária asszony sziget 
(Somogy megye) U, R, B, LT 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

2000. július 9-27. között folytattuk az ásatást az 1999-es 
munkák folytatásaképpen. 

Kb. 400 m2 területet tártunk fel a humusz gépi eltá
volítása után az erdészet által engedélyezett területen, 
valamint egy 1x50 m kutatóárkot húztunk kézi erővel az 
ásatási területtel párhuzamosan, hogy a települési jelen
ségek kiterjedését megismerjük. A kutatóárkot a telepí
tett csemete tölgyes fasorai között létesítettük. 

A szelvényeket az 1999. évi ásatás szelvényrendsze
réhez csatlakozóan vettük fel. A feltárt objektumokat a 
korábbi ásatásokhoz csatlakozóan számoztuk (59-81. ob
jektum). A leletanyagban a kora neolit Starcevo-kultú
ra anyaga mellett a kora bronzkori kisapostagi kultúra 
leletanyaga dominál; emellett rézkori (Kostolác, Fur
chentstich), szórványos lengyeli és kevésbé biztos du
nántúli vonaldíszes anyagot és késő kelta-kora római 
tárológödröket és cölöplyukakat tártunk fel. 

A Starcevo-kultúra gödrei zömmel az eddig megis
mert gödör-komplexumhoz csatlakozóan kerültek elő; 
újabb sírt nem találtunk, viszont két cölöp lyukat nagy biz
tonsággal erre a korra keltezhetünk (zárt gödör aljában) . 

A kisapostagi objektumok között egy mély körár
kot és egy áldozati (?) állatmaradványokkal (disznó) te
li gödröt figyeltünk meg. 

Valamennyi zárt objektumból talajmintát vettünk 
iszapolásra és természettudományos vizsgálatokra. A ta
valyi földminták iszapolása megtörtént, feldolgozása fo
lyamatban van. 

A leletanyag az 1999-es ásatási anyaggal együtt a 
Magyar Nemzeti Múzeumba került, ezzel együtt Aradi 
Csilla 1990-1991. évi ásatásának a Starcevo teleppel 
összefüggő része is ide került. A leletanyag restaurálá
sa, leltározása megkezdődött. 

Konzulens: Kalicz Nándor. 
T. BÍRÓ KATALIN - VIRÁG ZSUZSANNA 

Li22 .  Zalabaksa , Rákóczi utca 2Li .  
(Zala megye) Ró 
A leló'hely az eddigi megfigyelések szerint Zalabaksá
nak a Kerka és a Cup közé eső területére esik; a közsé
get átszelő 86-os út két oldalán, de attól kissé távolabb 
is észleltünk leleteket. A zalabaksai általános iskola tel
ke volt alkalmas arra, hogy kutatóárkot húzzunk ben
ne. A 2000. évi ásatás az A5-ös kutatóárok megnyitásá
val kezdődött, az iskola területének É-i részén. A kuta
tóárok 23 m hosszú, 2 m széles, K-Ny-i irányú, a torna
terem É-i falával párhuzamos. 

A kutatóárok K-i végén intenzív római kori réteget 
találtunk 60-70 cm mélyen. Ez a réteg Ny felé haladva 
egyre szegényebb lett, bár végig eltartott. Nem valószí
nű, hogy itt lenne a település széle, mert ettó1 a ponttól 
mintegy 30 m-rel nyugatabbra, az iskola gyakorlókert
jében is voltak intenzív foltok. 

A kutatóárokban nyert tapasztalatok alapján É felé 
feltártunk egy 6x6 m-es szelvényt. A területen vastag 
paticsréteg alatt boronavázas épület bontakozott ki. A 
leégett ház többször megújított padlóit vastag elszene
sedett gerendaalapozások választották el egymástól. A 
gerendadarabok alkalmasak voltak dendrokronológiai 
vizsgálatra is. 

Az épület három, É-D irányban hosszabb téglalap 
alakú helyisége a rábontás K-i szélén van. E helyiségtó1 
Ny felé egy kereszt irányú, folyosószerű helyiség követ
kezik, amelytó1 Ny-ra nem volt az épület fedett. Az épü
letrész ÉNy-i sarka is látható, tó1e É felé szintén kívül 
vagyunk, itt egy sóderes járószint van, ami esetleg a ház 
melletti utca, vagy sikátor burkolata. A ház fazekasmű
helyhez tartozhatott. Ennek bizonyítéka az egyik gödör
ben a felület É-i szélén, a házon kívül talált nagy mennyi
ségű rontott, deformált, túlégetett cserép. 

A leletanyag a Kr. u. 1. század utolsó negyedétó1 a 3 .  
század elejéig terjedő időszakot jelzi. Valószínű, hogy a 
leégett épület a markomann támadás során pusztult el, 
hiszen a Borostyánkő úttól alig pár méterre van. Ezen a 
pontján a leló'helynek nem épült újjá a település, a késóbbi 
leletek csak szórványosan, objektum nélkül kerültek elő. 

Az épület Ny-i széle alatt nagyobb gödör található, 
amely egy korábbi periódus terméke. A gödörben sok 
kerámia: amfora, háromlábú tál volt. Ehhez a korábbi 
szinthez tartoztak azok a cölöplyukak is, amelyek már a 
házon kívül, a gödörtó1 Ny-ra jelentkeztek. Ez a szint 
valószínűleg Domitianus-Traianus-kori. 

A leló11elyen azt a villatelepülést keressük, amely
hez a Kerka medrében talált kivételes minőségű és mé-
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retű sírkő tartozik. Az eddigi objektumok és leletek ar
ról tanúskodnak, hogy a villa a közelben van, mert a 
leletanyag gazdag, sok importált holmit (sigillátát, üve
get) tartalmaz. Eddig nem találtunk viszont kőépületet. 
Valószínűnek tartom, hogy a főút közelében folytatott 
ásatások csak e villatelepülés gazdasági, kereskedelmi, 
iparos részét érintették. A most talált boronavázas épü
let is ezek egyike. Maga a főépület az úttól beljebb lehe
tett. Fontosnak találnám a település Cup és Kerka kö
zötti részét régészeti védettség alá helyezni. 

Az ásatás a Kerka-völgyi mikrorégiós ásatások kere
tében zajlott, 140e Ft-os keretbó1, melyet részben az 
MTA Régészeti Intézete finanszírozott OTKA témából, 
részben a Zala Megyei Múzeumi Igazgatóság. 

A leletek a zalaegerszegi Göcseji Múzeum gyűjtemé
nyébe kerültek. 

REDŐ FERENC 

Li 2 3 .  Zalaegerszeg, Nekeresd, Ritkai-dűlő 
(Zala megye) Ró 
1999. márciusában a Zala Megyei Múzeumok Igazgató
ságának munkatársai végeztek terepbejárást a 76. sz. 
föközlekedési út Zalaegerszeget északról elkerülő sza
kaszának kijelölt nyomvonalán. Ekkor került elő a 63/ 
22. topográfiai lelónelyszámmal ellátott Zalaegerszeg, 
Nekeresd, Ritkai-dú1ő lelónely. A dombon római kori 
cserepeket gyűjtöttek (Göcseji Múzeum Adattára 2192-
99/4). 

2000. július 3-20. között folytattunk régészeti meg
előző szondázó feltárást a területen. A Múzeum és a 
Közútkezelő Kht. korábbi megállapodása alapján a fel
tárás 450 m2 területen folyt. Célunk annak kiderítése 
volt, hogy a terepbejárás során eló'került római korú 
cseréptöredékek milyen típusú településnyomokat je
leznek. 

A feltárást kutatóárkokkal végeztük, összesen tizen
két 2 m széles, 25, illetve 12 m hosszú felületeket nyi
tottunk, az altalaj két ásónyom mélységben jelent meg. 
Több árokban biztonsági szondát is mélyítettünk. 

A régészeti kutatás bebizonyította, hogy a terepbe
járás során lokalizált helyszínen római kori település 
volt. A kutatóárkokban sikerült megfigyelnünk egy igen 
vékony kultúrréteget, amelybó1 római kori cseréptöre
dékek (terra sigillata is) kerültek elő. Az ásónyomon
ként gyűjtött kerámiaanyag jellegzetesen római ugyan, 
azonban szűkebb kronologizálásra nem nyújt lehető
séget, így csak annyit mondhatunk, hogy ez a terület a 
római kor egy szakaszában lakott volt. 

Sajnos konkrét településnyomokat nem tudtunk 
rögzíteni, mindössze két bizonytalan körvonalú foltról 
mondhattuk el, hogy korabeli gödör volt. Ennek oka, 
hogy a lelónely az idó'k folyamán elpusztult. Az erózió, 
és valószínűleg az, hogy korábban itt gyakorlótér volt, 
ahol harckocsik is megbolygatták a földfelszínt, a római 
kori település régészeti kultúrrétegeit lepusztította, an
nak csak nyomai figyelhetó'k meg. Az eló'került szórvány-

és rétegleletek a zalaegerszegi Göcseji Múzeum gyűjte
ményébe kerültek. 

Munkatárs: dr. Kvassay Judit. 
SZÁRAZ CSILLA 

Li2Li .  Zala lövő 
(Zala megye) LT, Ró, N 
Zalalövőn, a magyar-szlovén vasútépítés kapcsán 2000. 
május 31. és június 24. között megelőző régészeti ásatás 
folyt a vasúti pálya alatt a 86-os fő közlekedési úttól Ny
ra eső szakaszon. A feltárt felület kb. 400 m2, a régésze
tileg értékes sztratigráfia 140 cm-tó1 290 cm-ig terjedt. 

Az ásatás a lelónelynek olyan területén folyt, ami 
az összes eddigihez képest a legközelebb esik a Boros
tyánkő-útnak a Zala folyón megfigyelt átkelő pontjához, 
mintegy 60-70 m-re ÉNy-ra van attól. Az átkelő az út
hoz hasonlóan nemcsak a római korban volt használat
ban, hanem korábban is az É-D irányú közlekedés is
mert útvonala volt. Az ásatás területének másik jelleg
zetessége, hogy a Zala egykori partján, illetve annak kö
zelében van. Mivel a település elsőrendű szervező elve 
a rajta áthaladó út, illetve az átkelési pont, ezért a most 
megásott területen a történetileg legkevésbé jelentékeny 
periódusokban is megfigyelhetőek voltak az élet nyo
mai. A neolitikumtól a vaskorig szórványosnak mond
ható, de folyamatos, értékelhető leletanyag volt az egy
kori vízparti sávon. 

A római kort megelőző kelta anyag már településre 
utaló mennyiség. A megásott területen négy gödörbó1, 
illetve ugyancsak a vízparti sávból valók a jobb minőségű 
grafitos, illetve a meszes soványítású, kézzel formált, 
seprűs díszítésű cserepek. Egy áttört tűtartójú, nagymé
retű szárnyas fibula is a kelták jelenlétére utal. 

A római kor leghangsúlyosabb periódusa a megásott 
területen a katonai tábor első fázisa, amélyet a Kr. utá
ni első évszázad 20-as éveitó1 a század közepéig szok
tunk keltezni. A korszakból nagyméretű boronavázas 
épületek alapjai kerültek elő, korai sigilláták és három 
érem keltezik a réteget. Innen került elő egy vaslándzsa 
is. A tábor második fázisa ezen a helyen sokkal keve
sebb változást jelent az objektumokban, mint azt más
hol megfigyelhettük. A katonai jelenlét megszűnte után 
falusias település nyomai következnek. A part közelé
ben sok a tűzhelyfolt, és iparos tevékenység nyomai ta
lálhatók. Nagy mennyiségű félig megmunkált csontda
rab utal csontfeldolgozó múnelyre. A Hadrianus által 
várossá emelt Salla felemelkedésére, szervezettebbé vá
lására utal az a 4,5 m széles kavicsos alapozású út, ami 
ÉNy-DK irányban szeli át az ásatási terület K-i részét, 
és az átkelő pont felé mutat. Az út bazalttal volt burkol
va, szélein élére állított bazaltlapokkal kialakítva. Mel
lette mindkét oldalon boronaházak álltak, de ezeknek 
csak D-i sarkát lehetett megfigyelni, hiszen a legszélső 
épületek lehettek a vízpart mellett. Ebben a rétegben is 
sok tűzhelyfolt volt a parti sávban. Jellemzően sok őrló'kő 
és fenó'kő került elő a házi szürke, illetve a színvonala-
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sabb helyi kerámia (festett piros, pecsételt) , valamint 
az importált sigillata anyag mellett. 

A markomann pusztítás nyomai ezen a helyen abban 
nyilvánulnak meg, hogy vastag paticsos égett földréteg
ben rengeteg keránúát planíroznak el az egykori vízpar
ton a támadás után visszatérő városlakók. A 3-9. század
ban azonban a korábbiakkal összevetve csak kevéssé hasz
nálták ezt a területet. Az útfelszínró1 a bazaltot elvitték 
más útszakaszok burkolására, és csak egy-két kisebb lap, 
illetve a szegélykövek egy része maradt helyben. Kőépít
kezés nyomait - ami ezen a lelónelyen a 4. századra a legin
kább jellemző - nem találtuk a megásott területen. 

A népvándorlás korát sporadikus kerámiaanyag jelzi. 
REDŐ FERENC 

Li25 .  Zalavár, Vársziget, Szt. Hadrianus (Adorján)  
zarándoktemplom 
(Zala megye) Á 
2000. július-augusztus hónapokban folytattuk és befe
jeztük a Cs. Sós Ágnes által az 1980-as években megta
lált és nagyrészt feltárt templom területén és közvetlen 
környékén az 1999-ben megkezdett revíziós ásatást. 

A templom oly mértékben elpusztult, hogy csak a 
korabeli járószint alatti rétegeket lehetett feltárni. Eze
ket a viszonyokat Cs. Sós Ágnes feltárása több helyen 
még tovább rontotta, olyan változásokat okozva, hogy 
az általa még megfigyelt jelenségeket többé már nem 
lehetett újra dokumentálni. Revíziós ásatásunk ennek 
ellenére jelentős eredményeket hozott: 

a) 1999-ben újra feltártuk a templom nyugati felé
nek nagy részét, a „Westwerk"-nek minősített részt, idén 
pedig befejeztük ezt, és tisztáztuk a templom többi ré
szével való viszonyát. Bebizonyosodott, hogy valójában 
olyan, emeletes narthexró1 lehet itt szó, amihez a feljára
tot a nyugati homlokzathoz épített, talán valamivel késóbb 
és külön alapozott kerek harangtorony biztosította. 

b) A nyugati fal előtt ásott hatalmas gödrök kerá
miája a korai Árpád-korra keltezhető, tehát a templom 
nyugati felét talán már a 11. században lebontották, és 
falait az alapárkok aljáig kitermelték. A templom észak
nyugati negyedében újra feltárt oszlopgödrökró1 -
amelyekró1 Cs. Sós Ágnes feltételezte, hogy egy korai 
fatemplom alapjainak maradványai - kiderült, hogy vi
lági építmény, egy, esetleg két nagyméretű földfelszíni 
faépület maradványai, amelyekhez hasonlók a Várszi
geten a Kápolnánál (a sziget ÉNy-i szélénél) és a temp
lomtól délre, a sziget déli harmadát levágó erődítési árok 
mellett előkerültek és rétegviszonyaik alapján Karoling
koriak. A Hadrianus zarándoktemplom alatt feltárt fa
épületek nyilvánvalóan Priwina 840 elején történt meg
telepedése és a templom építésének megkezdése (853-
4) közötti idóben voltak használatban. 

e) Hasonlóan korai települési objektumok kerültek 
elő a templomon belül más helyeken is, fó1eg a keleti 
felén és az apszis alatt. Ezek jellegének tisztázása révén 
egyértelművé vált, hogy a gödrök túlnyomó része még 

a templom építése előtt keletkezett, a betöltésükben ta
lált kövek és habarcsmaradványok pedig nem egy ko
rábbi kőtemplom maradványai, ahogy Cs. Sós Ágnes fel
tételezte, nem is a templom pusztulása utáni idó'ben 
keletkezett gödrök. A gödrökben kevés kerámiatöredék, 
még kevesebb állatcsont volt, azaz tudatosan nem kony
hai hulladékkal temették be őket, hanem az építkezés 
során keletkezett és a gödrökben keményre tömörített 
földdel és sittel, nyilvánvalóan azért, hogy a planírozás 
után biztonságos építési területet nyerjenek. 

d) Lényeges új eredmény, hogy kiderült, nemcsak 
hogy több építési fázisa nincs a templomnak - legalábbis 
olyan, ami lényeges alaprajzi változással járt volna együtt 
-, hanem olyan alaprajzi megoldás sem lehetséges, ami 
az úgynevezett gyűrűkriptás szentélyfejet eredménye
zett. A templom szentélyrésze a Karoling-birodalomban 
ekkor még közkedvelt zarándoktemplom-típusnál bo
nyolultabb és újabb típusba tartozik: egy úgynevezett 
folyosókriptás szentélyfejet építettek, amelynek széles, 
félig föld alá süllyesztett folyosójáról három kis oltár
fülke, kápolnácska nyílt. 

e) Tisztázódott az az eddig teljesen megoldatlan kér
dés is, hogy milyen volt a templombelső felosztása: négy
négy pillérrel három hajóra osztották, a félköríves szen
télyfej mellett az oldalhajók egyenes záródásúak, ott ve
zettek a lejáratok a szentélyt megkerülve, az ugyancsak 
fedett folyosókriptába. A templomot nyugatról egy kar
zat zárta, ahová külön kis lépcsőtorony vezetett fel a 
DNy-i saroknál. Ettó1 tovább nyugatra épült a templom
hoz az ugyancsak háromhajós, nagy alapterületű és eme
letes narthex, ami a zarándokok éjjeli szállása és/vagy a 
zarándokokat segítő, kiszolgáló szerzetesek kolostora is 
volt (egyelőre ugyanis különálló kolostorépület marad
ványait nem találtuk meg) . 

j) A folyosókriptáról nyíló három kis kápolna kö
zötti térségek félkörívében kőfallal külön elkerített csa
ládi kriptákat építettek a legelőkelóbb családok részére, 
és hasonlóan kőkerítéssel körülhatárolt kisebb egysé
gek létesültek a templom északi és déli fala mentén is. 
A kevésbé előkelő családok számára az ezen a körön 
kívüli öt méteres sávot egy fa palánkkal kerítették kör
be. A késóbbi sírrétegek már a palánkfal alapárka felett 
fekszenek, azaz a palánkfal viszonylag rövid ideig állha
tott. Ez lehetett a zarándoktemplom korai fázisában a 
templom szűkebb értelmében vett szent körzete. 

g) A templom körüli temetóbó1 1999-ben 248 sírt, 
2000-ben pedig 132 sírt, illetve sírrészletet, azaz össze
sen 380 sírt tártunk fel. Ezzel a templomtól északra és 
keletre fekvő temetőrészt teljesen feltártuk, a templom
tól délre pedig mintegy 10 m széles sávban ugyancsak 
kiástunk minden sírt. 

h) Az idén feltártunk egy hűtő-, szárító kemencét 
is, ahol esetleg a kész üvegtáblákat hűtötték, és az öntőté
gelyeket égették ki. 

i) Európai szemmel is kuriózum, hogy idén a temp
lomtól délre, a legkorábbi sírréteg alatt megtaláltuk azt 
az öntőgödröt, ahol a templom harangját öntötték, al-
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ján in situ hagyva az agyag öntőmintát is. Az öntőmin
tát, amiben egy közel 90  cm átmérőjű harangot öntöt
tek, alapos dokumentálás után egyben emeltük ki és szál
lítottuk az MTA Régészeti Intézete restaurátor műhe
lyébe, ahol már helyre is állítottuk. 

j) A templomtól északra egy nagyobb felületen Ka
roling- és kora Árpád-kori települési objektumokat is 
feltártunk. Közülük különösen érdekes két, nagyjából 
egyformán kivitelezett, agyagba rakott kőfalú, Omega 
alakú építmény, amelybe két, aszimmetrikusan nyitott 
lejáraton lehetett lejutni, belül középen pedig egy 
tűzteret alakítottak ki. Minden bizonnyal valamilyen 
főző-sütő helyiség volt, szokatlan azonban, hogy falait 
ilyen masszívra és mélyre (közel 2 m) építették. Több, 
deszkával bélelt verem vagy kút mellett eló'került egy 
szárazon falazott kút is, betöltésében sok, faragásból szár
mazó márványdarabbal és egy márványhasábbal, ami 
egy nyílászáró kó'keretének a része lehetett. 

A több mint 50  m hosszú, közel 25 m széles temp
lom maradványait a Zala Megyei Múzeumok Igazgató
sága anyagi támogatásával az ásatások befejezése és rész-

letes dokumentálása után konzerváltuk. Az alapárkok
ban megmaradt betöltést, a helyenként még eredeti fal
maradványokat egy 10-15 cm vastag homokréteggel le
fedtük, majd erre egy, a folyosókripta körül pedig több 
sor kóbó1 és ún. ötös betonból építettünk „falat". Ezzel 
hosszú időre megvédtük, egyúttal látogatható műem
lékké tettük hazánk legjelentősebb, nyugat-európai mér
tékkel mérve is kiemelkedően fontos kora középkori (9. 
századi) építészeti emlékét. Az új műemléket 2000. au
gusztus 19-én a salzburgi érsek (az eredeti építtető ké
sei utóda) szentelte fel újra. 

Li26.  Zsámbok, Nagyha lom 
(MRT X l l l /3 .  k. 28/ 1Li .  lh . )  
(Pest megye) 0 

SzőKE BÉLA MIKLÓS 

2000 tavaszán a volt aszódi-gödöllői járás területén az 
1998-1999-ben készített légi fotók alapján jártuk be a 
lelónelyet. Leletet nem találtunk. 

MIKLÓS ZSUZSA 
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